
Formularz: PC-8.2/1 (z1) 
Obowiązuje od 01.08.2018 r. 

ZLECENIE 
Prosimy o czytelne wypełnienie wszystkich rubryk zlecenia i dostarczenie do  

Tarbonus Sp. z o.o./Oddział w Tarnobrzegu, ul. Moniuszki 1, 39-400 Tarnobrzeg  
kontakt i dodatkowe informacje – tel. 15 823-69-20 wew. 13; kom. 508 392 353; e-mail: joanna.kopacz@tarbonus.pl 

DANE SZKOLENIA/USŁUGI: 
Nazwa szkolenia: 

Termin szkolenia: Cena szkolenia: 

DANE PŁATNIKA: 
Nazwa firmy 

Miejscowość Kod Ulica 

NIP 
__  __  __  __  __  __  __  __  __  __ 

Tel/Fax/e-mail 

Osoba do kontaktu - Imię i Nazwisko 

Telefon: e-mail:

UCZESTNICY: 

Lp. Nazwisko Imię Stanowisko 

1 

2 

3 

4 

5 

W przypadku większej liczby uczestników prosimy o wypełnienie dodatkowej listy. 

Należność w wysokości ………………… zł zobowiązujemy się zapłacić 7 dni przed terminem realizacji usługi 
gotówką/przelewem na konto nr: 

20 1240 4650 1111 0010 4238 8286 

z dopiskiem „(Nazwa szkolenia)”. Niniejsze zlecenie należy traktować jako zawarcie umowy. Brak pisemnej rezygnacji na 5 dni przed 
terminem realizacji szkolenia powoduje obowiązek uiszczenia należności w pełnej wysokości. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest 
akceptacja „Regulaminu szkoleń”, który znajduje się na stronie www.tarbonus.pl w zakładce szkolenia. Wysłane zlecenie jest jednoznaczne 
z akceptacją „Regulaminu szkoleń”. 

Administratorem danych osobowych jest TARBONUS Sp. z o. o. ul. Bociana 17, 31-231 Kraków – Oddział w Tarnobrzegu, ul. Moniuszki 1, 
39-400 Tarnobrzeg Dane zbierane są w celu realizacji procesu szkolenia, na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
(RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 art. 6, ust. 1 lit b). Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych,
ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

……………       ………………………  ………………..…… …………………… 
     data     pieczęć firmowa     podpis i pieczęć  osoby uprawnionej 

Adres Zleceniobiorcy: TARBONUS Sp. z o.o./Oddział w Tarnobrzegu, ul. Moniuszki 1, 39-400 Tarnobrzeg 
REGON: 831201005;  NIP: 867-19-72-415;  KRS: 0000028983: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia 

w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS; Kapitał zakładowy: 63 000,00 zł. 

http://www.tarbonus.pl/
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