Szkolenie Polskiej Izby Paliw Płynnych
Rozliczenia ilościowe i zasady rozliczeń ubytków paliw ciekłych w trakcie
inwentaryzacji na stacjach paliw

termin: 25 stycznia 2022 r.
Spotkanie prowadzone jest ONLINE, w formule wideokonferencji.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W SZKOLENIU
Warunki uczestnictwa w szkoleniu :
1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie zgłoszenia oraz dokonanie przedpłaty (pełnej kwoty brutto) na konto Polskiej Izby Paliw Płynnych:
Santander Bank Polska S.A. 67 1090 1043 0000 0000 0503 3072 (w tytule przelewu prosimy podać datę szkolenia).
2.
Wypełnione, podpisane zgłoszenie i potwierdzenie zapłaty należy przesłać do 21 stycznia 2022 r. e-mailem na adres: szkolenia@paliwa.pl
3.
Odwołanie uczestnictwa należy złożyć pisemnie najpóźniej 3 dni przed planowanym terminem szkolenia, w przeciwnym razie osoby zgłoszone
będą obciążone kosztami szkolenia.
4.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia bez podania przyczyny oraz zmiany programu. Ze względów organizacyjnych w
szkoleniu może uczestniczyć ograniczona liczba osób. Szkolenie odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia udziału przez założoną liczbę uczestników.
5.
Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu bez podania przyczyny.

koszt udziału w szkoleniu:

imię i nazwisko oraz e-mail uczestnika (na wskazany adres e-mail zostaną
wysłane szczegóły techniczne oraz link):

356,7 zł brutto/osoba

______________________________________________________________

[290 zł + 23% VAT/osoba]

______________________________________________________________

Zgłoszenia przyjmujemy do 21 stycznia 2022 r. e-mailem na adres szkolenia@paliwa.pl
Polska Izba Paliw Płynnych (PIPP) zastrzega sobie prawo odmowy udziału Zgłaszającego w szkoleniu w przypadku wystąpienia jakichkolwiek zaległości finansowych
Zgłaszającego względem PIPP (np. z tytułu prenumeraty, reklamy, targów). Odmowa udziału nie zwalnia Zgłaszającego z obowiązku uiszczenia zaległości. Niniejsza oferta nie
stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Chcemy Państwa zapewnić, że dbamy o bezpieczeństwo danych i korzystamy z nich wyłącznie dla celów prowadzonej działalności – m.in. do wysyłania Państwu informacji
typu np. newslettery/alerty/ważne informacje dot. rynku paliwowego, informacje marketingowe i handlowe, informacje o organizowanych przez nas szkoleniach, konferencjach,
spotkaniach i targach STACJA PALIW. Zgodnie ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) informuję, że Administratorem danych
osobowych jest Polska Izba Paliw Płynnych z siedzibą w (00-195) Warszawie, ul. Słomińskiego 19 lok 521 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000120987.
Dane osobowe zamieszczone w niniejszym formularzu zgłoszenia przetwarzane są w celu realizacji wskazanego wyżej szkolenia oraz w celach marketingowych. Jednocześnie
informujemy, iż posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz pisemnego żądania zaprzesta nia przetwarzania danych. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji tego zgłoszenia. W celu zapoznania się z Polityką ochrony danych osobowych oraz wszelkim przys ługującym Państwu
prawom prosimy o zapoznanie się z „Polityką Ochrony Danych Osobowych w PIPP” dostępną na stronie paliwa.pl
Uczestnik poprzez uczestnictwo w szkoleniu wyraża zgodę, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U.2006.90.631), na utrwalanie, wykorzystanie i rozpowszechnienie jego wizerunku zarejestrowanego w związku z uczestnictwem w szkoleniu bez dodatkowego wynagrodzenia
w celach promocyjnych, reklamowych, edukacyjnych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w materiałach promocyjnych, reklamowych, edukacyjnych Organizatora, w
szczególności w reklamach, w Internecie, przy okazji artykułów prasowych relacjonujących szkolenie, a także w celu produkcji i prezentowania zapisów foto, wideo i audio.
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na otrzymywanie od PIPP środkami komunikacji elektronicznej informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422), jak również na użycie przez PIPP urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu
ustawy z dnia 16.07.2004 r Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014 poz. 243). Oświadczam, że zdaję sobie sprawę, że wyrażanie zgody jest dobrowolne, zaś sama zgoda może zostać
wycofana w dowolnym momencie.
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych przez PIPP w celach marketingowych oraz statystycznych w zakresie wskazanym w
powyższym formularzu. Zdaję sobie sprawę, że podanie moich danych jest dobrowolne, zaś podstawą tego przetwarzania jest wyraże nie przeze mnie zgody. Zdaję sobie sprawę,
że mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu realizowania świadczeń związanych z wyżej wskazanym celem
marketingowym lub statystycznym – najpóźniej do momentu wycofania zgody. Wycofanie może nastąpić poprzez skierowanie wiadomości e-mail na adres: izba@paliwa.pl
* Niepotrzebne skreślić (pole obowiązkowe)

dane firmy do faktury VAT:
nazwa firmy ___________________________________________________________________________________________________________________
adres ______________________________________________________________________________________ NIP _______________________________
tel__________________________________________ e-mail ____________________________________________________________________________
Wyrażam zgodę na otrzymanie faktur w formie elektronicznej. Proszę o wysłanie faktury na adres e-mail _________________________________________
Oświadcza, że w stosunku do PIPP nie występują powiazania, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT oraz, że nie jest podmiotem powiązanym
w rozumieniu. art. 23m ust. 1 pkt 5 ustawy o PIT lub art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT. Powiązania, o których mowa oznaczają jeden z poniższych związków:
1. podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub 2. podmioty, na które wywi era znaczący wpływ: a)
ten sam inny podmiot lub b) małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden
podmiot, lub 3. spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub 4. podatnika i jego zagraniczny zakład

data

Podpis osoby upoważnionej

Organizator szkolenia:
Polska Izba Paliw Płynnych, Słomińskiego 19 lok. 521, 00-195 Warszawa, tel/fax (22) 637 50 77, izba@paliwa.pl, www.paliwa.pl

