
                                                                                                                  

SALAMON CONSULTING, 16-400 Suwałki, ul. Pułaskiego 65A, tel. 087/5650099, fax 087/5633400 
www.salamon.pl, www.facebook.com/salamonconsulting  

 

    

 

 

MIEJSCE SPOTKANIA Cena netto os 
Stawka 
VAT 

Liczba 

 osób 

 

JAK SKUTECZNIE WYKORZYSTAĆ METODY NEUROPSYCHOLOGII SPRZEDAŻY I ZARZĄDZANIA  

W POLSKIEJ PRAKTYCE BYDOWY EFEKTU SKALI KWOTY MARŻY? 

 
Kiełczówka 18-19.10.2019 1800,00* 23%  

* koszt udziału obejmuje noclegi i wyżywienie  
 

 

Powyższą kwotę przekazujemy na konto Salamon Consulting: ALIOR BANK 02 2490 0005 0000 4500 8705 8812 w terminie nie późniejszym 
niż 10 dni przed spotkaniem. W przypadku rezygnacji z udziału w terminie krótszym niż 10 dni przed spotkaniem, wpłaty traktowane są jako 
odstępne. 
 
 
 

Klauzula poufności 
Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji handlowych, finansowych, technologicznych lub innych, ujawnionych w związku 
z wykonaniem usługi, w formie ustnej, pisemnej lub w jakikolwiek inny sposób, zapisane w jakiejkolwiek formie (w tym między innymi w formie 
prezentacji, rysunków, filmów, dokumentów, w formie elektronicznej), oznaczonych jako poufne lub w inny sposób zastrzeżone, wyraźnie lub w sposób 
dorozumiany, jako poufne lub prawnie zastrzeżone lub, jeżeli takie materiały/informacje są niewątpliwie poufne z natury („Informacje Poufne”). 
Obowiązek ten jest nieograniczony w czasie. Nie stanowi naruszenia tajemnicy ujawnienie informacji pracownikom podmiotu zobowiązanego do 
zachowania tajemnicy, po uprzednim poinformowaniu tych osób o poufnym charakterze przekazywanych informacji i zobowiązaniu ich do zachowania 
poufności. 
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Data Podpis Pieczęć firmy 

 

 
Informujemy o możliwości monitorowania usługi realizowanej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 
Administratorem Państwa danych osobowych jest firma SALAMON CONSULTING Mariusz Salamon z siedzibą pod adresem: 16-400 Suwałki, ul. Pułaskiego 

65a, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. SALAMON CONSULTING jako administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić 
poufność i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych oraz przetwarzać je zgodnie z przepisami prawa. SALAMON CONSULTING przetwarza Państwa dane 

osobowe w celu umożliwienia Państwu dokonywania rezerwacji i zakupu usług świadczonych przez SALAMON CONSULTING. Podanie przez Państwa danych 
osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może uniemożliwić korzystanie z usług oferowanych przez SALAMON CONSULTING w takim 

stopniu, w jakim dane są niezbędne do prawidłowego wykonania tych usług. Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz 
prawo do ich poprawienia, a także do kontroli przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą zawartych w zbiorach danych. W celu skorzystania z 
tego uprawnienia należy skontaktować się z SALAMON CONSULTING.  
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