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Firmy: 

KORRO PLUS

mają  przyjemność  zaprosić  Państwa   na   bezpłatne  szkolen

doboru,  montażu  i warunków eksploatacji 

 
 
 
 
 
 
KORRO PLUS 
ul. Sochaczewska 3 
85-739 Bydgoszcz 
tel/fax 52 347 55 05 
e-mail:biuro@fontanny24.pl 

Oficjalny importer w Polsce firm:

 
 
 
 

www.fontanny24.pl www.messner.pl

 

 
 
 

www.seliger.pl www.fontana.pl

                                                                                                                             

 

 
 

ZAPROSZENIE 

KORRO PLUS i GARDEN SERWIS 

 

przyjemność  zaprosić  Państwa   na   bezpłatne  szkolen

doboru,  montażu  i warunków eksploatacji oferowanych produktów

        

 

           PPHU GARDEN SERWIS
           ul. Powstańców 36G
           05-091 Ząbki 
           Tel. 601767726 
           e-mail: toropecyna@wp.pl
 

Oficjalny importer w Polsce firm: Oficjalny przedstawiciel w Polsce
 

 

               
 

                

                
 

www.messner.pl          
      Producent filtracji stawów kąpielowych

 

 

                               
                      
 

                  BIOBASEN.pl

www.fontana.pl www.biobasen.pl     www.epdm

                                                                                                                               SZKOLENIA 2019 

przyjemność  zaprosić  Państwa   na   bezpłatne  szkolenia  w zakresie  

oferowanych produktów. 

 

PPHU GARDEN SERWIS 
ul. Powstańców 36G 

toropecyna@wp.pl 

Oficjalny przedstawiciel w Polsce: 

            

            

 

filtracji stawów kąpielowych 

BASEN.pl 

www.biobasen.pl     www.epdm-firestone.pl 
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Zgłoszenie udziału w szkoleniu 
 

Zgłaszam udział w szkoleniu: 
                                                                    

Dane personalne uczestnika (proszę wypełnić drukowanymi literami): 
 
Nazwisko................................................................................................................................................ 

Imiona..................................................................................................................................................... 

Adres korespondencyjny 
…..................................................................................................................................……………...... 

Telefon:  ................................................................................................................................................. 

E-mail:   ................................................................................................................................................. 

Nazwa i adres Firmy, NIP 
............................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 
 
SZKOLENIE   ( proszę zaznaczyć miejscowość) 
 

□  KRAKÓW   13 lutego  2019  godzina 9.00 
 Hotel Lenart **** 

    ul. G.Narutowicza 1, 32-020 Wieliczka 
 

 
□   OLSZTYN   27 lutego 2019  godzina 9.00 
  OMEGA HOTEL*** 

 ul. Sielska 4a, 10-802 Olsztyn 
 
□   SZCZECIN    1 marca 2019   godzina 9.00 

SILVER HOTEL & GOKART CENTER**** 

Rondo Hermana Hakena, 70-001 Szczecin 
 

Szkolenie jest nieodpłatne.  
Zastrzegamy sobie prawo do obciążenia kosztami ( 100,00 pln netto) uczestnika, w razie braku 
przybycia, bez pisemnego odwołania rezerwacji, 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia. 
 
                                                                                                         
 
                                                           .         
                                                                                                    ................................................. 

 
data i podpis  
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Zgłoszenia proszę przesyłać na adres e-mail: toropecyna@wp.pl 
 
Tomasz Pecyna, Tel: 601767726 
  
Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń upływa 7 dni przed rozpoczęciem 
szkolenia  
 
Zgłoszenie po terminie jest możliwe tylko po uzgodnieniu z organizatorem.  
Zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku niewystarczającej 
frekwencji.  
Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 
 
 
 

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych zgodna z unijnymi przepisami 

dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 – tzw. RODO). 

Informujemy, że administratorem powyższych danych osobowych jest KORRO PLUS z 

siedzibą w Bydgoszczy ul. Fordońska 108/42. 

Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu 

przesłania zainteresowanemu informacji o szkoleniu. 

Twoje dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych. Jako osoba, której dane 

dotyczą masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

Masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma 

wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. 

Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Ciebie zgody na 

przetwarzanie danych. 

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu prowadzenia marketingu. 

Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego. 

Oświadczenia dotyczące ochrony danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych zgodnie z 
art. 6 ust. 1 RODO. Zostałem/zostałam poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne 
oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.  

______________________________________________ 

CZYTELNY podpis składającego oświadczenie i pieczątka  

 


