Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl
tel. (+48 16) 675 16 64, 676 09 85, faks: (+48 16) 676 09 86, e-mail: info@parr.pl, www.parr.pl
Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia
usługi „Twoje biuro”.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
dotyczący zlecenia usługi „Twoje biuro”
oferowanej przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.
I. Dane podstawowe przedsiębiorcy:
1.

Nazwa (firma)

2.

NIP

3.

Adres siedziby

4.

Imiona i nazwiska oraz stanowiska
osób, upoważnionych do
reprezentowania przedsiębiorcy*

1. ………………..………………………. - …………………….…………………
2. ………………..………………………. - …………………….…………………
3. ………………..………………………. - …………………….…………………

5.

Strona www

6.

Adres e-mail

7.

Telefon kontaktowy

* w przypadku obcokrajowców należy dołączyć również kopię karty pobytu

II. Dane kontaktowe przedsiębiorcy związane z prowadzeniem usługi „Twoje biuro”
1.

Adres do korespondencji
/inny niż adres PARR S.A./

2.

Imię i nazwisko osoby/osób do
kontaktu

3.

1. …………..……………….…………………………………………….…………
2. …………..……………….………………………………………….……………

Adres e-mail

Telefon kontaktowy
2. …………..……………….………………………………………….……………

Nr KRS: 0000215398, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 795-23-28-237,
REGON: 651552451, Kapitał zakładowy: 3 204 304,00 PLN

Strona

4.

1

1. …………..……………….…………………………………………….…………

III. Dane dotyczące usługi „Twoje biuro”
Deklarowany okres na jaki zostanie
1.
zawarta umowa

od ……./……./…….…….

do ……./……./…….…….

Osoba nr 1:
Dane osoby/osób upoważnionych
przez Przedsiębiorcę do odbioru
korespondencji kierowanej na
2.
adres PARR S.A. jako adres
korespondencyjny przedsiębiorcy
w ramach usługi „Twoje Biuro”

Imię i nazwisko - ……………………………………………………………….
Seria i nr dokumentu tożsamości - ……………………………………
Osoba nr 2:
Imię i nazwisko - ……………………………………………………………….
Seria i nr dokumentu tożsamości - ……………………………………

Niniejszym oświadczam, że jestem upoważniony/a do reprezentowania ww. podmiotu oraz, że dane
zawarte w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą i stanem faktycznym.
Oświadczam także, że wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych dla celów
informacyjnych i promocyjnych w ramach PARR S.A.

………………………..
Data

………………………………………………………………………….
Podpis osoby upoważnionej do
reprezentowania przedsiębiorcy

Strona

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, obecnie lub w przyszłości przez Przemyską Agencję
Rozwoju Regionalnego S.A. (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. Nr 101
z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.) w celach związanych z realizacją usługi „Twoje biuro”.
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Wypełniony i podpisany formularz należy przesłać w formie skanu na adres brp@parr.pl
lub w wersji papierowej na adres:
Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl

