Izba Producentów
i Dystrybutorów
Diagnostyki
Laboratoryjnej
Związek Pracodawców

SZKOLENIE - Partnerstwo na rzecz podnoszenia standardów etycznych w sektorze diagnostyki in vitro (IVD)
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
SZKOLENIE: data ………………………., miejsce ………………………………………………………………………..
UCZESTNIK
Imię i Nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………..
Tytuł zawodowy/ naukowy/ stanowisko: …………………………………………………………………………………………………….……………………………….
Adres e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….
Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
Nr wpisu na listę KIDL (obowiązkowe w przypadku Diagnostów Laboratoryjnych): ………………………………………………………….….
MIEJSCE ZATRUDNIENIA
Nazwa: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....………….
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….
Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….
Telefon/fax.: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………..…………..
Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na adres e-mail: diagkompas@ipddl.pl, bądź faksem na numer: 22 627 25 41
Warunki zgłoszenia:

1)

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu DiagKompas jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego w jednej
z poniższych form (do wyboru):
a. Formularz on-line – dostępny na stronie www.diagkompas.pl
b. Fax pod numer (22) 627 25 41 – formularz zgłoszeniowy w formacie PDF do pobrania
c. Wiadomość e-mail na adres: diagkompas@ipddl.pl
2) Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia otrzymają Państwo potwierdzenie jego przyjęcia w formie wiadomości e-mail wraz
z podaniem miejsca oraz godzin wybranego szkolenia.
3) O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
4) Uczestnik ma możliwość anulowania zgłoszenia do 5 dni roboczych przed terminem realizacji szkolenia.
5) Wycofanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej (wiadomość e-mail lub fax)
6) W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie krótszym niż 5 dni roboczych, IPDDL zastrzega sobie prawo do obciążenia
uczestnika faktycznymi kosztami poniesionymi, przez IPDDL, w związku z organizacją szkolenia.
7) Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa uczestnika.
8) Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
9) Dojazd uczestnicy opłacają we własnym zakresie.
10) Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Izbę Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej,
z siedzibą przy ul. Wiejskiej 7 lok. nr 15, 00-480 Warszawa, w celu organizacji i prowadzenia szkoleń, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926 ze zm.) informujemy, iż administratorem danych jest Izba Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej z siedzibą
przy ul. Wiejskiej 7 lok. nr 15, 00-480 Warszawa.
Przedmiotowe dane przetwarzane są w celu organizacji i prowadzenia szkoleń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak
niezbędne w celu uczestnictwa w szkoleniu, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Data, podpis

