
 

............................................................................. numer uprawnień zaw.: .................................. 

  (imię i nazwisko)     
       

Adres zamieszkania ..................................................................................................................... 

 

Telefon, adres e-mail ................................................................................................................... 

 

PESEL (dla celów ubezpieczenia) .....................................................  

 

KARTA  ZGŁOSZENIA 

Zgłaszam udział w 

 

 XXI NARCIARSKICH MISTRZOSTWACH POLSKI RZECZOZNAWCÓW 

MAJĄTKOWYCH 

w dniach 8 - 11 marca 2020 r. w Czarnej Górze. 
 

Jednocześnie informuję, że kwotę 850 zł / 1045,50 zł* (niewłaściwe skreślić)  przekazałem/am 
na konto Organizatora: 

  
Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego 

61-655 Poznań, ul. Gronowa 22 pok. 310 
  

SANTANDER BANK POLSKA S.A.  
  74 1090 1737 0000 0000 7201 1680 

 
z dopiskiem MISTRZOSTWA 2020 

 

Wstępna deklaracja udziału w zawodach: 

❑ Narciarski slalom gigant 

❑ Zjazd artystyczny  

❑ Bieg narciarski 

 

Dane do faktury: 

Nazwa odbiorcy faktury: 

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

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

Adres 

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

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

Nr NIP……………………………………………….. 

 

. ………............................................. ..................................................... 
Data, miejsce Podpis 

 

 



Zgoda uczestnika szkolenia na przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie 

Rzeczoznawców Województwa Wielkopolskiego 

 

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 zmianami)                   

w zakresach: imion, nazwiska, numeru PESEL, numeru telefonu, adresu e-mail, numeru uprawnień 

zawodowych z zakresu szacowania nieruchomości, adresu wysłania zaświadczenia  o odbytym 

szkoleniu, danych do wystawienia faktury 

   

w celach: 

warsztatów „Praktyczne aspekty analizy rynku nieruchomości w świetle doświadczeń pracy Komisji 

Arbitrażowej PFSRM” oraz XXI Narciarskich Mistrzostw Polski Rzeczoznawców Majątkowych, 

udostępnienia materiałów szkoleniowych na stronie https://srmww.pl w strefie dostępnej dla 

uczestników szkolenia i prowadzenia księgowości Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych 

Województwa Wielkopolskiego (zwanego dalej SRMWW);  

Przetwarzanie danych prowadzone będzie przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych z siedzibą 

w Poznaniu ul. Gronowa 22, lok. 310. 

 

 

. ………............................................. ..................................................... 
Data, miejsce Podpis 

 

 

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.  

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

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi warsztatów, zawodów sportowych i prowadzenia 

księgowości Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, 

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 mogą być udostępniane innym w celu organizacji warsztatów i XXI Narciarskich 

Mistrzostw Polski Rzeczoznawców Majątkowych. 

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.  

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

 


