
 

 

FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY 

prosimy przesłać na adres e-mail: sabur@sabur.com.pl 

 
Centrum Szkoleniowe firmy Sabur zaprasza Państwa do udziału w szkoleniu: Monitoring Zużycia 
Mediów. 
 

Lp. Temat szkolenia Symbol kursu Ilość dni Cena 

1. System zarządzania i monitoringu zużycia mediów MZM 1 500 zł/netto 

 

ZAMÓWIENIE nr................................ 
 

Imię i Nazwisko .......................................................................................................................... 
(osoby zgłaszającej)  
Pełna nazwa firmy ...................................................................................................................... 
 
Adres .......................................................................................................................................... 

 
Fax i telefon ................................................................................................................................ 

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

 
Zgłaszamy udział następujących osób: 

Lp. Imię Nazwisko Termin kursu Symbol Telefon kontaktowy 

1.      

2.      

1. Warunkiem udziału w szkoleniach jest pisemne potwierdzenie otrzymane z firmy SABUR Sp. z o.o. 
2. Płatności prosimy dokonywać przelewem na konto firmy SABUR Sp. z o.o. w Banku PEKAO S.A. VII O/W-wa,       

 nr konta: 56 1240 1109 1111 0000 0514 8433 po otrzymaniu faktury VAT. 

3. Firma SABUR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania szkolenia. 
4. Rezygnację z udziału można zgłosić nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Późniejsze odwołanie 
    zgłoszenia lub nieodwołanie i niewzięcie udziału powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału w szkoleniu. 

Upoważniamy firmę SABUR Sp. z o.o. do wystawienia faktury bez naszego podpisu 

 
Przypominamy, że aby w pełni wykorzystywać możliwości samodzielnej adaptacji i rozbudowy aplikacji Monitoringu 

Zużycia Mediów, konieczne jest posiadanie oprogramowania narzędziowego Saia PG5 Controls Suite.  

Oprócz wersji pełnej, służącej do programowania sterowników i paneli HMI, pakiet PG5 dostępny jest w 2 wersjach: 

- pakiet PG5 SM-mini – wersja specjalna, bez ograniczeń czasowych, dostępna wyłącznie dla uczestników 

  szkolenia, która pozwala realizować wszystkie funkcjonalności Monitoringu Zużycia Mediów.  

 Cena specjalna PG5 SM-mini: 1000 zł plus VAT 

- 3-miesięczny, bezpłatny pakiet trial (ograniczona do 90 dni pełna wersja pakietu).  

 
.......................................        ..............................................        ........................................................     

  NIP     Miejscowość, data                        Pieczęć, podpis zatwierdzającego 
 
 
Państwa dane osobowe oraz dane zgłoszonych uczestników będą przetwarzane przez administratora – Sabur Sp. z o.o., ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa, 
w celu realizacji umowy (szkolenie). Osoba zgłaszająca uczestnika potwierdza, że otrzymała jego zgodę na udostepnienie danych administratorowi poprzez 
formularz zamówienia w celu organizacji i realizacji szkolenia. Podanie danych ma charakter dobrowolny, niemniej niezbędny do realizacji celu umowy. 
Podstawą przetwarzania danych jest umowa. Odbiorcami danych będą: upoważnieni pracownicy lub współpracownicy administratora, dostawcy usług 
internetowych, a w razie potrzeby również podmioty takie jak: firmy pocztowe, kurierskie. Administrator nie przekazuje Pana/Pani danych za granicę, lecz 
może do tego dojść w wyniku działalności dostawcy usług internetowych, który gromadzi dane klientów na swoich serwerach. Dane będą przetwarzane przez 
okres niezbędny do realizacji umowy, chyba że administrator będzie posiadać prawo do ich dalszego przetwarzania w oparciu o swój usprawiedliwiony interes 
lub inną podstawę prawną. Przysługuje Państwu prawo do wglądu do danych, jak również możliwość ich poprawiania, a w odniesieniu do przetwarzania 
danych w celach marketingowych po realizacji umowy również prawo do wniesienia sprzeciwu. 


