
Nazwa kursu Centrum Szkoleniowego Emerson Industrial 
Automation & Control (dawniej GE Automation & Controls / GE Fanuc) 

Symbol Termin Cena 

Konfigurowanie i diagnostyka sterowników PLC i kontrolerów PAC 
- kurs dla Służb Utrzymania Ruchu 

GE-SUR 
15-17.02.2022 
05-07.04.2022 
21-23.06.2022 

3100 PLN netto 

Programowanie kontrolerów PAC - kurs dla Integratorów Systemów GE-IS 10-11.05.2022 2750 PLN netto 

Sterowniki PLC w sieciach przemysłowych GE-ZAW 28-29.06.2022 2750 PLN netto 

Do ceny szkolenia należy doliczyć 23% podatek VAT. Cena szkolenia obejmuje: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, przerwy kawowe, 
jeden gorący posiłek każdego dnia szkolenia, dyplom ukończenia szkolenia. Koszty dojazdu oraz zakwaterowania każdy uczestnik pokrywa  
we własnym zakresie. Przesłanie formularza zgłoszenia na szkolenie minimum 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia premiowane jest 5% rabatem. 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE 

I. Zgłaszający: 

Nazwa firmy:  ..................................................................................................................................................  

Adres:  ............................................................................................................................................................  

NIP:  ................................................................................................................................................................  

Osoba zgłaszająca: ............................................................ E-mail:  ...............................................................  

Tel.: .................................................................... Fax:  ...................................................................................  

II. Dane uczestników: 

Imię i nazwisko uczestnika Symbol Termin 
Zgoda na przetwarzanie 

danych osobowych * 

    

    

    

Opłatę za szkolenie zobowiązuję się przelać na rachunek AF SEKO sp. z o.o. w Banku PEKAO SA nr 27 1240 6449 1111 0000 5281 3766,  
niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia na szkolenie. 

W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia zobowiązuję się pokryć pełne koszty uczestnictwa w szkoleniu. 

Jeżeli liczba uczestników szkolenia nie osiągnie wymaganego minimum, firma AF SEKO sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania 
terminu szkolenia. W takich przypadkach dokonane przedpłaty zostaną zwrócone w pełnej wysokości. 

Upoważniam firmę AF SEKO sp. z o.o. do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy. 

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez AF SEKO sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy 
Bogusławskiego 17, zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). 

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych,  
tj. firmę AF SEKO sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Bogusławskiego 17, tel. +48 33 8140101, e-mail: afs@seko.com.pl 
w celu: operacji handlowych, marketingu, szkoleń. 
 Podanie danych jest dobrowolne. 
 Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. 
 Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych. 
 Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. 
 Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody, a po takim odwołaniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi 

danych i w stosunku do niego. 
 Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  

prawo do przenoszenia danych, jeżeli przysługuje, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

/miejscowość, data/                                                                                                                /pieczątka firmowa i podpis prawnie wiążący/ 

Wypełniony formularz zgłoszenia należy przesłać pocztą, faksem lub e-mailem 
minimum 7 dni przed planowanym terminem szkolenia. 

AF SEKO sp. z o.o., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Bogusławskiego 17, fax +48 33 8140071, e-mail: kursy@seko.com.pl 


