
NINIEJSZY FORMULARZ PROSZĘ PRZESŁAĆ  
NA NUMER FAKSU: (0-22) 244 25 37, bądź adres e-mail: zgloszenie@successpoint.pl 

 

 

 
SuccessPoint Sp.z  o.o. ul. Barkocińska 6, lok 7, 03-543 Warszawa 

 
 

Formularz zgłoszeniowy na konferencję 
Akademia Jakości – testowanie i jakość projektów IT – 15-16.03.2017 r. | Warszawa 

 
Dane o uczestnikach 

Uczestnik 1 Uczestnik 2 

Imię i nazwisko   
Stanowisko / Dział   
Telefon / Fax   
E-mail   
Firma   
Adres płatnika   
NIP płatnika   
Imię i Nazwisko osoby 
zgłaszającej  

  

 

Opłata z tytułu uczestnictwa jednej osoby w: 

 Konferencji  (I dzień 15.03.2017 r.) - 800 PLN + VAT      

 Warsztacie (II dzień 16.03.2017 r., jeden do wyboru) – 900 PLN + VAT    

 Konferencji i warsztacie (jeden do wyboru) – 1500 PLN + VAT     

 

Wybieram warsztat: 

Warsztat 1: Testowanie oparte na modelach analitycznych        

Warsztat 2: SCRUM w praktyce                             

Warsztat 3: Zarządzanie testami automatycznymi w projektach agilowych          

Warsztat 4: Warsztat praktyków: podziel się wiedzą - planowanie i zarządzanie testowaniem   

Warsztat 5: Forevo - Efektywniejsza automatyzacja przy użyciu narzędzi Open Source               

 
Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest 100% przedpłata na podstawie faktury proforma.  
Faktura proforma zostanie wystawiona i przesłana droga mailową po otrzymaniu zgłoszenia.  

Przetwarzanie danych osobowych  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SuccessPoint Sp. z o. o., Warszawa, ul. Barkocińska 6, lok 7, dotyczącego mnie adresu poczty 
elektronicznej, w myśl przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 
w zakresie prowadzonej przez SuccessPoint Sp. z o. o. działalności gospodarczej (marketingowej) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. 
(Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która weszła w życie 10.03.2003 r., wyrażam zgodę na otrzymywanie 
poczty droga elektroniczną. Wyrażam zgodę na umieszczenie danych w bazie adresowej SuccessPoint Sp. z o. o., zachowując prawo do ich 
wglądu, poprawiania lub usunięcia oraz na przekazanie danych partnerom / sponsorom konferencji.  

Przyjęcie zamówienia do realizacji potwierdzone zostanie elektronicznie na wskazany w formularzu adres mail Zamawiającego i 
stanowi zawarcie umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni przed dniem 
przystąpienia do realizacji umowy. SuccessPoint Sp. z o. o. ma prawo do odstąpienia od umowy w każdym czasie. Niestawienie się 
zamawiającego lub osób przez niego wskazanych do odbioru usługi, będącej przedmiotem umowy, nie zwalnia z zapłaty.  

 

….....................................................................    …......................................................................... 

miejscowość i data        podpis i pieczątka 

   


