KARTA ZGŁOSZENIOWA
„Rozwój technologii w budownictwie a utrzymanie bieżące nieruchomości i
infrastruktury”
Nazwisko i imię:

Telefon kontaktowy:
Adres zamieszkania:
Adres e-mail:

DANE DO WYSTAWIENIA FAKTURY
Nazwa firmy:
Adres z kodem pocztowym:
NIP:

Termin :
o

7-10 maja 2020 r. – Wyjazd Szkoleniowo-integracyjny na Białoruś

Za uczestnictwo w wyjeździe szkoleniowo-integracyjnym zobowiązuję się do dokonania wpłaty
kwoty 1100,00 zł./os. w terminie:
- zaliczka 200,00zł do dnia 28.02.2020r
- pozostała kwota 900,00zł do dnia 31.03.2020r
na podane niżej konto bankowe:
Wielkopolskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości
ul. Nowotomyska 1/2 , 60-368 Poznań

PKO BP SA 62 1020 4027 0000 1602 0488 3940
- w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika.
Rezygnacja z uczestnictwa w wyjeździe szkoleniowo-integracyjnym:


do 15.03.2020r - zwrot wpłaty w wys. 100 %,



do 31.03.2020r – zwrot wpłaty w wysokości 50%



po 31.03.2020r - zostanie pobrana opłata w wys. 100%

Brak powiadomienia o rezygnacji ze szkolenia i nie wzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie
pełnymi kosztami organizacyjnymi w wysokości 1.100,00 zł.

Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału w szkoleniu. Dokonanie zgłoszenia oznacza
akceptację warunków płatności oraz rezygnacji ze szkolenia.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów
marketingowych (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133,
poz. 883, z późn. zm.)

Karta zgłoszeniowa bez podpisu uczestnika jest kartą nieważną.

……………………………………………………………...
data i podpis uczestnika

Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez WSZN do celów marketingowych
oraz związanych z prowadzeniem rekrutacji na szkolenia zgodnie z rozporządzeniem unijnym o Ochronie Danych
Osobowych z dnia 28.05.2018 roku
……………………………………………………………...
data i podpis uczestnika

W związku z obowiązkiem wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), informujemy, że administratorem Pana/Pani danych jest Wielkopolskie Stowarzyszenie
Zarządców Nieruchomości z siedzibą w Poznaniu (60-368) przy ul. Nowotomyskiej 1/2, WSZN wpisane jest do
rejestru Stowarzyszeń przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Poznań Nowe Miasto i Wilda Warszawy, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000105533, NIP: 7831455505, REGON:
631104231.
WSZN przetwarza Pana/Pani dane w celach informacyjnych , prowadzeniu działań marketingowych
(dot. nowych szkoleń, konferencji, seminariach organizowanych przez WSZN lub przez Polską Federację
Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych z siedzibą w Warszawie prowadzenia prawidłowej księgowości
WSZN czyli niezbędnych do wykonania zadań wynikających z celów statutowych WSZN.
Przetwarzane będą wyłącznie dane, które są niezbędne do powyższych celów, a w szczególności: imię, nazwisko,
nr licencji, adres e-mail, telefon, adres do korespondencji, NIP. W każdej chwili Pan/Pani ma prawo do dostępu,
sprostowania swoich danych, wycofania zgody na ich przetwarzanie, ograniczyć przetwarzanie, przenieść dane
Pana/Pani dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie,
a przechowywane przez okres wymagany przepisami.

……………………………………………………………...
data i podpis uczestnika

