
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Szkolenie stacjonarne 25.04.2023r.  

"PRZEŚWIETLENIE. Czyli co sprawdzić i o co zapytać zanim stworzysz ofertę..."
Proszę wypełnić formularz i przesłać go wraz z kopią wpłaty na e-mail: zspon@zspon.pl 

Członkowie ZSPON Pracownicy 
członków ZSPON

Pozostałe osoby i osoby 
niestowarzyszone w ZSPON 

cena ilość
osób

koszt cena ilość
osób

koszt cena ilość
osób

koszt 

Szkolenie  300zł brutto 350zł brutto 450zł brutto

suma suma suma

Ogółem

   

Nazwisko i imię ....................................................…….      ...............................................................…...

adres e-mail .........................................................…      …..................................................................

Nazwa firmy: .................................................................................................................

ulica: .................................................................................................................

kod, miasto: .................................................................................................................

NIP: ….............................................................................................................

telefon, e-mail: ….............................................................................................................

Proszę wypełnić formularz i przesłać go drogą elektroniczną na adres zspon@zspon  .pl   

oraz dokonanie wpłaty   do dnia   20  .04.2023r.  

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Pośredników Obrotu Nieruchomościami

70-377 Szczecin, ul.Garncarska 5/U7

Nr rachunku bankowego: Bank BGŻ 43203000451110000004075950 

Tytuł wpłaty:   „Szkolenie data, nazwa biura, nazwiska osób uczestniczących w szkoleniu.  ”  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb konferencji organizowanych przez Zachodniopomorskie Stowarzyszenie
pośredników Obrotu Nieruchomościami. Udostępnienie danych jest dobrowolne. Upoważniam ZSPON do wystawienia faktury VAT bez mojego
podpisu.

    …......................................................

(czytelny podpis osoby zgłaszającej)

DANE DO FAKTURY:DANE DO FAKTURY:

Uczestnicy SZKOLENIA:Uczestnicy SZKOLENIA:

mailto:zspon@zspon
mailto:zspon@zspon.pl
mailto:zspon@zspon.pl


INFORMACJA 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Pośredników Obrotu Nieruchomościami z
siedzibą w Szczecinie, z którym możliwy jest kontakt pod tym adresem e-mail: zspon@zspon.pl

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane jedynie do celu przeprowadzenia kursów i szkoleń, a zatem na podstawie art. 6 ust. 1
lit.  (f)  RODO,  czyli  realizacji  prawnie  uzasadnionego  interesu  administratora  danych.  Dane  osobowe  osób  wyrażających  wolę
przystąpienia do Stowarzyszenia będą przetwarzane  celu dopełnienia formalności związanych z przyjęciem do Stowarzyszenia.

Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne dla zrealizowania szkoleń i  kursów. Państwa dane będą
przetwarzane przez Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Pośredników Obrotu Nieruchomościami  do czasu zakończenia szkolenia lub
kursu lub do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania albo żądania ich usunięcia, a po tym czasie w celach
archiwalnych i księgowych – w okresie przewidzianym w procedurach wewnętrznych administratora danych, a także w celu ustalenia i
zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z tym procesem, aż do czasu ich wygaśnięcia, przez okres przewidziany przepisami
prawa.   Dane  osobowe  osób  wyrażających  wolę  przystąpienia  do  Stowarzyszenia  będą  przechowywane  do  czasu   wystąpienia,
wykluczenia z członkostwa w Stowarzyszeniu, po tym okresie będą przechowywane w celach archiwalnych.

Podanie danych osobowych i wysłanie formularza jest dobrowolne. Mają Państwo prawo do dostępu do danych, ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, żądania ich usunięcia i zaprzestania przetwarzania danych, jak również
prawo  do  złożenia  skargi  do  organu  nadzorczego  monitorującego  przestrzeganie  przepisów  prawa  w  zakresie  ochrony  danych
osobowych. 
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Nie będą one również udostępniane odbiorcom zewnętrznym ani
przekazywane do państw trzecich, czy organizacji międzynarodowych. Dane będą przekazywane po uzyskaniu Państwa zgody celem
uzyskania przez Państwa licencji.  W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom
podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany. 

……………………………………… 

(czytelny podpis) 


