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Kontakt:  
Elżbieta Topka (ZUT RS NOT): e-mail: cbt@zutnot.com.pl, tel. 22 826 67 07 
  

  
  
 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KRAJOWYM FORUM KONSULTACYJNYM  

Warszawa, 24.09.2014 r. 
 

Dane firmy  

Nazwa firmy:  
................................................................................................................................................................... 

Adres firmy: 
................................................................................................................................................................... 

Adres do korespondencji (jeśli inny niż powyżej): 
................................................................................................................................................................... 

tel.: ................................................................  fax:............................................. ...................................... 

NIP: ................................................................ e-mail................................................................................. 
 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na adres poczty elektronicznej informacji o szkoleniach wysyłanych przez Zespół Usług 
Technicznych Rady Stołecznej NOT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Czackiego 3/5 oraz przez Urząd Dozoru Technicznego  
z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 34 w myśl przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. 
(Dz.U.02.144.1204 z późn. zm.). 

 
� TAK � NIE                                                                           ........................................................ 

                                                                                                                                        data/podpis 
Zgłaszamy udział w Forum następujących osób: 

KFK Liczba osób Imiona i nazwiska uczestników, zajm owane stanowisko 

����KFKC 
 
����KFKM 
 
����KFKD 

  

Opłata za udział w Forum wynosi:  390 zł + 23% VAT  

Upoważniamy Zespół Usług Technicznych Rady Stołecznej NOT Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. 

Informujemy, że podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane przez Zespół Usług Technicznych Rady Stołecznej NOT  
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Czackiego 3/5, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926, z późn. zm.), wyłącznie w celach związanych z organizacją szkolenia i wystawienia 
zaświadczenia. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne,  
ale niezbędne do wpisania Państwa na listę uczestników szkolenia. 
  
 

 

 

 

............................................................             ............................................................ 
         data                     podpis 
 
 

INFORMACJE DODATKOWE: 
Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 22.09.2014 r. e-mail: cbt@zutnot.com.pl 
Wpłaty za udział w Forum prosimy kierować (tytuł przelewu: imię, nazwisko + KFKD/KFKC/KFKM na konto: 

Zespół Usług Technicznych Rady Stołecznej NOT Sp. z o.o. 
BANK BO Ś Nr 49154011572115913548040002 

UWAGA: Przy wypełnianiu zgłoszenia, bardzo prosimy o podawanie pełnych danych firmy potrzebnych do wystawienia faktury. 
 
 
 


