
 
Data: ………………………………. 

 
 

 
 
FORMULARZ ZAMÓWIENIA 

 
Nazwa szkolenia: ………………………………………………………………………………………… 
 
Termin: ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Miejsce: Warszawa, BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o., ul. Pańska 96/59 
Cena szkolenia  netto za 1 osobę:  ……………. zł netto (brutto z uwzględnieniem stawki VAT 23%:  
………………………zł) 
 
Egzamin: TAK/NIE 
 
Cena egzaminu netto za 1 osobę: ………………………….. 
 

Nazwa Zamawiającego: …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Adres (kod pocztowy, miasto, ulica, nr domu/lokalu): ……………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Telefon: ………………………………………………… Adres e-mail: ………………………………………………………………….. 

 

Nr NIP: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Imię i nazwisko osoby kontaktowej: ………………………………………………………………………………………………… 

 
Telefon: ………………………………………………… Adres e-mail: ………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o.  
Ul. Pańska 96/59  
00-837 Warszawa  
T: +48 22 628 00 15  
F: +48 22 621 66 88  
E: boc@boc-pl.com 



Liczba uczestników (Słuchaczy) szkolenia: ……………………………………………………………………………… 
 

LP Imię i nazwisko Słuchacza Adres e-mail 

1   

2   

3   

4   
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO 

 
Działając w imieniu i na rzecz Zamawiającego oświadczam, iż akceptuję warunki finansowe i organizacyjne 
oferowanych szkoleń bez zastrzeżeń oraz akceptuję zapisy Regulaminu świadczenia usług szkoleniowych, 
dostępnych na stronie internetowej  www.certyfikacjaprocesowa.pl. Dodatkowo zobowiązuję się do 
poinformowania każdego z uczestników szkolenia o konieczności zapoznania się oraz przestrzegania przepisów 
wymienionego Regulaminu. 
 
Warunkiem niezbędnym do zarezerwowania miejsca na szkoleniu jest podpisanie niniejszego 
formularza zamówienia i odesłanie go w wersji elektronicznej na adres  
kontakt@certyfikacjaprocesowa.pl 
 
 
 
Imię i nazwisko osoby zamawiającej: …………………………………………………………………………………………………. 
 
Stanowisko: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Data: ……………………………………………………………….. Podpis: …………………………………………………………………… 
 
 

 
Informujemy, że podane przez Panią/Pana dane osobowe zamawiającego oraz uczestników szkolenia będą przetwarzane 
przez BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. (Administratora), z siedzibą przy ul. Pańskiej 96/59, 00-837 
Warszawa. 
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 
przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem używając adresu boc@boc-pl.com. 
Podanie przez Panią/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówionych za pośrednictwem niniejszego 
formularza szkoleń. 
Podane przez Panią/Pana dane osobowe zamawiającego oraz uczestników szkolenia będą przechowywane do momentu 
wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku 
przechowywania dokumentów księgowych. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do należytej realizacji zamówienia. 
Informujemy również, że przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przeniesienia danych do 
innego administratora. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o.  
Ul. Pańska 96/59  
00-837 Warszawa 
T: +48 22 628 00 15  
F: +48 22 621 66 88  
E: boc@boc-pl.com 
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