Karta zg³oszenia – egzamin wg EN ISO 9712.

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ul. Komitetu Obrony Robotników 56
02-146 Warszawa

Telefon: +48 32 271 00 07
Kom.: +48 601 551 914
E-mail: malgorzata.piorkowska@pl.tuv.com

Wype³nion¹ kartê zg³oszenia proszê przes³aæ na adres e-mail lub faxem, a orygina³ odes³aæ poczt¹ na adres biura TÜV Rheinland Polska
w Zabrzu: 41-800 Zabrze, ul. Wolnoœci 327.
WAÝNE: Egzamin jest pierwszym niezbædnym elementem w procesie certyfikacji. Zgùoszenie na egzamin rozpoczyna ten proces. Do jednostki
certyfikujàcej naleýy równieý przesùaã oryginaù wniosku o dokonanie certyfikacji wraz z niezbædnymi zaùàcznikami, co ùàcznie ze zdanym
egzaminem stanowi komplet dokumentów do zamkniæcia procesu certyfikacji. Formularze wniosku dostæpne sà na www.akademia.tuv.pl.
Niniejszym zg³aszam udzia³ w nastêpuj¹cym egzaminie wg EN ISO 9712.

Egzamin:
Cena/osoba:
Termin:
Miejsce:

Dane zg³aszaj¹cego
Firma

Ulica

NIP

Kod pocztowy, Miejscowoœæ

Nazwisko, Imiê (Osoba do kontaktu)

Telefon, Fax

Dzia³, Stanowisko

E-mail

Uczestnicy egzaminu
Nazwisko, Imiê

Stanowisko

Nazwisko, Imiê

Stanowisko

Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane przetwarzane bêd¹ w celu i zakresie zwi¹zanym z realizacj¹ us³ugi
szkoleniowej, zgodnie z treœci¹ Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015. poz. 2135 ze zm.). Podanie
danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla celów realizacji usùugi. Mam prawo wglàdu do danych oraz ich poprawiania. Dane osobowe
bêd¹ udostêpniane podmiotom wchodz¹cym w sk³ad koncernu TÜV Rheinland Group.
Oúwiadczam, ýe wyraýam zgodæ na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o œwiadczeniu
us³ug drog¹ elektroniczn¹.
TAK

NIE
Podpis osoby do kontaktu

Oúwiadczam, ýe zapoznaùem/am siæ i akceptujæ Regulamin zawierania umów o œwiadczenie us³ug szkoleniowych za poœrednictwem
poczty elektronicznej lub faxu znajdujàcy siæ na stronie www.tuv.pl/zalaczniki.
Oúwiadczam, ýe akceptujæ, ýe certyfikaty/zaúwiadczenia zostanà mi przekazane po caùkowitym uregulowaniu wszystkich naleýnoúci na
rzecz Organizatora.
Oúwiadczam, ýe zapoznaùem/am siæ i akceptujæ Ogólne warunki transakcyjne, które dostæpne sà na stronie www.tuv.pl/zalaczniki.

Miejscowoœæ, Data, Pieczêæ zak³adu

www.akademia.tuv.pl
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Podpis osoby upowa¿nionej do reprezentowania firmy

