
   

 

 
 
 
 
 
 

KARTA  ZGŁOSZENIA 
 

na szkolenie organizowane przez  
Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego 

ODSZKODOWANIA W GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI 
Termin Szkolenia: 1 października 2020 r. 

 
 

 
 

imię i nazwisko uczestnika  
 
 

numer uprawnień 
rzeczoznawcy majątkowego 

 
 

 

adres   
 

telefon  
 

e-mail  
 

dane do faktury  
 
 
 

NIP  
 

 
Zobowiązuję się opłacić koszt szkolenia do 15września 2020 r., co zagwarantuje mi wpis na listę uczestników szkolenia. 

 
 

Zgoda uczestnika szkolenia na przetwarzanie danych osobowych  
przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Województwa Wielkopolskiego 

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.) w zakresie: imiona, nazwisko, adres e-mail,  
nr uprawnień zawodowych, nr telefonu, adres zamieszkania, przynależność do stowarzyszenia, dane do wystawienia faktury  
w celach obsługi organizowanego przez SRMWW szkolenia zawodowego. 

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi w przyszłości informacji o dostępnych szkoleniach z zakresu szacowania nieruchomości. 
 

........................................................  
Data i podpis uczestnika  

  



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w SRMWW. 

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego z 
siedzibą w Poznaniu przy ulicy Gronowej 22 lok. nr 310. 

1. Osobami odpowiedzialnymi za przetwarzanie danych osobowych są upoważnieni do przetwarzania danych członkowie i 
pracownicy stowarzyszenia (e-mail biuro@srmww.pl; tel: 61 82 08 951). 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 
a) prowadzenia działalności statutowej SRMWW,  
b) w celach obsługi organizowanych przez SRMWW szkoleń zawodowych, 
c) w celach marketingowych przez przesyłanie informacji o organizowanych szkoleniach.  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity 
Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zmianami). 

5. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. 
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do innych państw. 
7. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania. Jeżeli przetwarzanie danych wynika z udzielonej zgody, zgoda taka może 

zostać cofnięta w każdym czasie. 
8. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje prawo do: 

a) dostępu do danych, 
b) poprawiania danych, 
c) ograniczenia przetwarzania danych, 
d) usunięcia danych. 

10. Przysługuje skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

 


