Szkolenia

Formularz rejestracyjny

Wypełniony formularz należy przesłać na
adres email: hls-poland@honeywell.com
lub adres regionalnego menedżera.
Prosimy oczekiwać na potwierdzenie zapisu.

Szkolenie

Data

System ESSER 8000 / IQ8Control / FlexES Control
- szkolenie projektowe

termin do ustalenia / prosimy o kontakt

- szkolenie uruchomieniowo-instalacyjne

12-14 lutego 2019
02-04 kwietnia 2019
04-06 czerwca 2019

System sterowania gaszeniem ESSER 8010

24 kwietnia 2019

System zarządzająco-wizualizacyjny WINMAGplus

28-29 maja 2019

Czujki zasysające dymu FAAST, Titanus

25 kwietnia 2019

Czujki liniowe dymu i płomienia

25 kwietnia 2019

Czujki liniowe ciepła Honeywell DTS

25 kwietnia 2019

DSO VARIODYN D1 + Comprio – szkolenie projektowe

termin do ustalenia / prosimy o kontakt

DSO VARIODYN D1 + Comprio – szkolenie uruchomieniowo-instalacyjne

05-06 marca 2019

Dane osoby zgłaszanej na szkolenie
Imię i nazwisko

 świadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
O
przez Honeywell Sp. z o.o. na cele związane z organizacją i przeprowadzeniem
szkolenia i przyjmuję do wiadomości, iż mam prawo wglądu do swoich danych
osobowych, ich poprawiania i żądania zaprzestania ich przetwarzania, na
zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Telefon
e-mail

Potwierdzam, iż wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych*
od firmy Honeywell International Inc. oraz jej podmiotów. Tym samym jestem
świadom, że w każdym momencie mogę zrezygnować z subskrypcji
newsletterów od Honeywell International Inc.

Pełna nazwa
firmy
Adres

Oświadczamy, iż używamy Państwa danych w ścisłej zgodności z naszą
Polityką Prywatności (https://www.honeywell.com/privacy-statement).
*
Informacje marketingowe, to komunikacja elektroniczna która zawiera aktualizacje dotyczące
produktów i usług, wydarzeń i aktualności oraz ofert specjalnych i powiązanej tematyki za
pośrednictwem poczty elektronicznej, mediów społecznościowych i retargetingu cyfrowego.

NIP

Dla wybranych szkoleń odpłatnych zostanie wykorzystane
szkoleniowych lub wniesiona opłata w wysokości

punktów
PLN netto.

Zgodnie z warunkami uczestnictwa i programem punktów szkoleniowych
zawartych w planie szkoleń 01-06/2019 Honeywell Fire and PA/VA Solutions.

......................................................
Miejscowość, data, czytelny podpis

