
 
 

ANVIX Spółka z o.o. 

ul. Rakowicka 10b/4, 31-511 Kraków, tel. 721 366 339, e-mail: anvix@anvix.pl 

http://www.anvix.pl 

Sąd rejonowy  dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wpis do rejestru 

przedsiębiorców pod numerem KRS 0000191503, NIP 676-001-61-22, Kapitał zakładowy: 50 000 pln   

KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE / KONFERENCJĘ  
Zgłaszający 

Nazwa firmy  

Adres  

Telefon  

Fax  

NIP  

Osoba do kontaktu   

Preferowana forma kontaktu 
(e-mail/fax/telefon) 

 

 
Szkolenie on-line 

Tytuł  

Termin  

 
LP. Imię i Nazwisko Stanowisko służbowe e-mail Uwagi 

1.     

2.     

3.     

 
zostanie przelana na konto ANVIX Sp. z o.o. 

Nr konta: PKO BP nr 54 1020 2906 0000 1702 0089 3214 w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury. 
Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia nas od zapłaty należności w pełnej wysokości. Oświadczamy, że jesteśmy 
uprawnieni do otrzymania faktury VAT. 
Upoważniamy firmę ANVIX Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.  

 
ZGŁOSZENIE PROSIMY PRZESŁAĆ na anvix@anvix.pl  
 

 
 
         ………………………. 

   Podpisy i pieczątki  
 

Bezpłatną rezygnację należy zgłaszać mailem, nie później niż na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia/ konferencji.  
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) uprzejmie 
informuję, że Administratorem danych osobowych jest ANVIX Spółka z o.o. w Krakowie. Zgłoszenie na szkolenie jest równoznaczne 
z Państwa zgodą na przetwarzanie danych przez ANVIX Spółka z o.o. w celach szkoleniowych oraz marketingowych. Jednocześnie 
informujemy, że Państwa dane nie są nikomu przekazywane i mogą być wyłącznie udostępniane podmiotom uprawnionym z mocy 
prawa. Zgodnie z RODO osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych, poprawienia, prostowania, usunięcia 
i ograniczenia przetwarzania. Dane są przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 punkt 1 lit a RODO). 

Należność za uczestnictwo w wysokości  zł (netto)    X  osób   =  zł (netto) 

Do ceny netto należy doliczyć 23% podatku VAT 
 

            =   

  RAZEM =  zł (brutto) 
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