
FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W
XXXIII EDYCJI

KURSU NA POŚREDNIKA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Proszę wypełnić formularz i przesłać go wraz z kopią wpłaty na e-mail zspon@zspon.pl

KONTO BANKOWE: 43203000451110000004075950  
tytuł przelewu: „Imię i nazwisko – za szkolenie”

DANE UCZESTNIKA:

NAZWISKO I IMIĘ:

TELEFON: e-mail:

IMIONA RODZICÓW PESEL

ADRES 
ZAMIESZKANIA

KOD 
MIEJSCOWOŚĆ

NUMER LICENCJI ZARZĄDCY: 

DANE DO FAKTURY:

NAZWA:

ULICA: KOD:
MIASTO:

 NIP:

O możliwości przystąpienia do egzaminu kończącego Kurs i uprawniającego do uzyskania Licencji Pośrednika w obrocie 
nieruchomości PFRN, decyduje udział w minimum 80% zajęć dydaktycznych.

Warunki rezygnacji: rezygnacja tylko w formie pisemnej
na 15 dni przed datą rozpoczęcia kursu – zwrot wpłaty w wysokości 100%
na 8-14 dni przed kursem – zostanie pobrana opłata w wysokości 20%
na 0-7 dni przed kursem – zostanie pobrana opłata w wysokości 50%

Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w kursie, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją.

Oświadczam, że posiadam wykształcenie: [ ] średnie, [ ] wyższe

Oświadczam,  że  zostałem(am)  poinformowany(a)  o  zasadach  przetwarzania  danych  i  przysługujących  mi  prawach  (informacje  w
załączeniu).

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Pośredników Obrotu Nieruchomościami moich danych 
osobowych w celach przesłania informacji o innych szkoleniach branżowych organizowanych przez Stowarzyszenie”.
[  ] Tak, wyrażam zgodę          [  ] Nie wyrażam zgody

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Pośredników Obrotu Nieruchomościami moich danych 
osobowych w celach prowadzonych ew. rekrutacji dot. zatrudnienia przez Członków Stowarzyszenia, właścicieli biur nieruchomości”.
[  ] Tak, wyrażam zgodę          [  ] Nie wyrażam zgody

Data i podpis

Temat Koszt udziału

KURS 

POŚREDNIK W OBROCIE
NIERUCHOMOŚCIAMI

1600zł brutto

 

mailto:zspon@zspon.pl


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników szkoleń i kursów

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”),  informujemy o zasadach
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Pośredników Obrotu
Nieruchomościami z siedzibą w Szczecinie 70-377 Szczecin przy ul. Garncarskiej 5U/7 wpisane do Rejestru
Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, pod numerem
KRS 0000036182

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania
Stowarzyszenia , a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Administratorem za
pomocą adresu: zspon@zspon.pl  

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) przeprowadzenia szkolenia lub kursu na pośrednika nieruchomości
b) dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych;
c) nadania licencji.
5. Administrator danych osobowych może przetwarzać m.in. dane:
a) imię i nazwisko;
b) pesel;
c) adres zamieszkania;
d) nr telefonu;
e) adres e-mail;
6.  Podanie  danych  jest  dobrowolne,  ale  niezbędne  do  zarejestrowania  i  przeprowadzenia  czynności  związanych  z

przeprowadzeniem szkolenia lub kursu.
7. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być

podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zachodniopomorskim Stowarzyszeniem Pośredników Obrotu
Nieruchomościami z siedzibą w Szczecinie przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Zachodniopomorskie
Stowarzyszenie Pośredników Obrotu Nieruchomościami z siedzibą w Szczecinie.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa. Po tym okresie
dane będą przechowywane w celach archiwalnych.

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b)  prawo  do  żądania  sprostowania  (poprawiania)  danych  osobowych  –  w  przypadku  gdy  dane  są  nieprawidłowe  lub

niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na

podstawie zgody przed jej cofnięcie.
10.  W przypadku powzięcia informacji  o  niezgodnym z prawem przetwarzaniu  w  Zachodniopomorskim Stowarzyszeniu

Pośredników Obrotu Nieruchomościami z siedzibą w Szczecinie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Data i podpis

mailto:zspon@zspon.pl

