KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W BADANIACH BIEGŁOŚCI / SZKOLENIU
Wypełniony czytelnie i podpisany formularz zgłoszeniowy prosimy wysłać mailem na adres szkolenia@interlabo.pl

OPIS BADANIA BIEGŁOŚCI / SZKOLENIA
Kod (edycja) PT

ILB‐PT‐29

Nazwa szkolenia

Pobieranie próbek w świetle znowelizowanych wymagań PN‐EN ISO/IEC 17025:2018‐02P

Termin

26‐27.03.2020

Miejsce szkolenia

Warszawa‐Kampinos, woj. mazowieckie

DANE UCZESTNIKA
Nazwa firmy
Adres
NIP
Adres dostarczenia
raportów z badań

e‐mail

Imię i nazwisko
uczestnika

e‐mail

Imię i nazwisko
uczestnika

e‐mail

tel.

tel.

Uwagi dodatkowe

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W BADANIACH BIEGŁOŚCI (Zaznaczyć X w odpowiednich polach)
Pobierane matryce
/ Kod rundy

Ścieki chwilowe

Ścieki
średniodobowe

Woda
powierzchniowa

Woda do spożycia

Pomiary in‐situ

ILB‐PT‐29/SCH‐Runda 26

ILB‐PT‐29/SSR‐Runda 9

ILB‐PT‐29/WP‐Runda 13

ILB‐PT‐29/WU‐Runda 23

ILB‐PT‐29/IS‐Runda 27

INFORMACJE DODATKOWE (Zaznaczyć X w odpowiednich polach)
TAK

Udział w szkoleniu

Zakwaterowanie

Opcja: Nocleg
w przeddzień szkolenia
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NIE

Opcja: Bez noclegu

Pokój jednoosobowy

Pokój dwuosobowy

Laboratorium Badawcze INTERLABO
A. Tomaszewski, M. Tomaszewski Sp.j.
Sekcja Badań Biegłości

WARUNKI UCZESTNICTWA W BADANIACH BIEGŁOŚCI/ SZKOLENIACH INTERLABO
1.

Warunkiem uczestnictwa w badaniach biegłości/szkoleniu jest przesłanie do Organizatora podpisanej umowy‐ Zgłoszenia uczestnictwa w badaniach
biegłości/szkoleniu.

2.

Badania biegłości/szkolenie jest objęte stawką podatku VAT w wysokości 23%.

3.

Rezygnacja z uczestnictwa w badaniach biegłości/szkoleniu może być zgłoszona wyłącznie w formie pisemnej lub mailowej.

4.

W przypadku pisemnej rezygnacji z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem Zgłaszający nie ponosi żadnych kosztów. Po upływie tego terminu Zgłaszający

5.

W przypadku braku pisemnej informacji o rezygnacji lub nieuczestniczenia w badaniach biegłości/szkoleniu Zgłaszający zostanie obciążony kwotą stanowiącą

zostanie obciążony kosztem w wysokości 50% wartości zamówienia.

100 % wartości zamówienia.
6.

W przypadku odwołania badań biegłości/szkolenia odpowiedzialność finansowa INTERLABO będzie ograniczona wyłącznie do zwrotu wniesionej przez
Zgłaszającego opłaty.

7.

W przypadku odwołania lub zmiany terminu badań biegłości/szkolenia INTERLABO poinformuje Zgłaszającego o tym fakcie oraz dokona zwrotu wniesionej

8.

Zmiana osoby zgłoszonej do udziału w badaniach biegłości/szkoleniu jest możliwa do 5 dni przed rozpoczęciem kursu, po tym czasie zmiana jest możliwa za

opłaty lub zaproponuje inny termin.

dodatkową opłatą w wysokości 50,00 zł. W takim przypadku uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w terminie późniejszym.
9.

INTERLABO zastrzega sobie prawo do zmiany programu badań biegłości lub planu dnia szkolenia.

10.

Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo, ilościowo I terytorialnie wykorzystanie jego wizerunku na stronie internetowej INTERLABO,
w folderach reklamowych, newsletterach, prezentacjach multimedialnych i filmach instruktażowych.

11.

Wszelkie inne życzenia i sugestie związane z uczestnictwem w szkoleniu, w tym np. przyjazd z osobami towarzyszącymi (niebiorącymi udziału w szkoleniu),
specjalne lub zdrowotne wymagania żywieniowe prosimy zgłaszać z tygodniowym wyprzedzeniem.

12.

INTERLABO będzie przetwarzać dane osobowe w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług, w związku z tym informuje, że:


Administratorem Państwa danych osobowych jest Laboratorium Badawcze Interlabo A. Tomaszewski, M. Tomaszewski Spółka jawna z siedzibą w
Warszawie, ul. Ludwika Rydygiera 8 bud. 20/137



Dane osobowe, niezbędne do zawarcia i realizacji umowy/ zlecenia z INTERLABO będą przetwarzane w celach archiwizacyjnych wynikających z przepisów
podatkowych i rachunkowych oraz do kontaktu w celu przygotowania oferty biznesowej na oferowane przez INTERLABO usługi



Dane osobowe nie będą przetwarzane przez strony trzecie w celach marketingowych



Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych i wniesienia sprzeciwu



W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt na adres e‐mail: at@interlabo.pl

OŚWIADCZENIE:
1.

Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy INTERLABO do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

2.

Akceptujemy „Warunki uczestnictwa w badaniach biegłości/ szkoleniach INTERLABO" oraz "Program Badań Biegłości 2020"

......................................................
Miejscowość, data
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......................................................
Podpis i pieczątka osoby decyzyjnej

Laboratorium Badawcze INTERLABO
A. Tomaszewski, M. Tomaszewski Sp.j.
Sekcja Badań Biegłości

