Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
40-833 Katowice, ul. Obroki 133
tel/fax 32/2530727, 500062113, e-mail: info@srm.com.pl

FORMULARZ

ZGŁOSZENIA

Zgłaszający:
Adres i dane do faktury:

NIP:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:
Organizator
szkolenia:

Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
40-833 Katowice, ul. Obroki 133

Temat:

Wycena szkód na nieruchomościach rolnych.

Termin szkolenia:

Koszt uczestnictwa
w szkoleniu:

25.05.2021r. oraz 15.06.2021r. – szkolenie on-line - godz. 9:00 – 12:15
 Rzeczoznawcy – członkowie ŚSRM – bezpłatnie (opłacone składki za I półrocze
2021 roku)
 Rzeczoznawcy spoza ŚSRM: – 200,00 zł brutto
 Osoby bez uprawnień – 200,00 zł netto + 23% VAT – 246,00 zł brutto

Deklaruję wpłatę za ……………….. (ilość osób)

Kwota łączna wpłaty :

Wpłata (przed szkoleniem) na konto nr: 85 1020 2313 0000 3902 0133 6908
z dopiskiem – „Szkolenie 25.05 i 15.06.2021”.
Formularz wraz z potwierdzeniem wpłaty prosimy przesyłać do dnia 19.05.2021r. drogą elektroniczną na
adres: info@srm.com.pl. Uczestnik może wycofać się z udziału w szkoleniu bez ponoszenia kosztów, jeśli
przyśle pisemną rezygnację (pocztą e-mailową) na 3 dni przed rozpoczęciem warsztatów. Po upływie tego
terminu wycofujący się z udziału w szkoleniu ponosi pełny koszt szkolenia.
Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz.
1000) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora szkolenia celem jego
realizacji. Mam prawo do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
Imię i nazwisko uczestnika

Nr uprawnień:

Adres e-mail uczestnika

Podpis uczestnika

Zgłaszający

………………………………………………..
pieczątka i podpis

Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
40-833 Katowice, ul. Obroki 133
tel/fax 32/2530727, 500062113, e-mail: info@srm.com.pl
Obowiązek informacyjny
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych z
siedzibą w Katowicach przy ul. Obroki 133, 40-833 Katowice.
Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych („dane”) należy kierować na adres
info@srm.com.pl lub na podany powyżej adres poczty tradycyjnej.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie odbywać się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b)
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)
(Dz. Urz. UE L nr 119 str. 1) („RODO”) w celu realizacji i obsługi szkolenia nt. „Wycena szkód na
nieruchomościach rolnych”, organizowanego przez ŚSRM w dniach 25.05. i 15.06 2021r. („szkolenie”); na
podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO w prawnie usprawiedliwionym interesie Administratora Danych jakim
jest ochrona przed ewentualnymi roszczeniami na drodze cywilnej związanymi z realizacją wskazanej wyżej
Umowy; oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków
prawnych przez Administratora Danych, w tym obowiązków podatkowych.
Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych : imię i nazwisko,
nazwa i adres firmy, NIP, REGON, wizerunek przy czym nie jest planowane przetwarzanie szczególnych
kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 RODO.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji szkolenia.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres realizacji szkolenia, a także po jego zakończeniu,
w celu rozliczenia z zastrzeżeniem, że okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo
przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek, z realizacją szkolenia lub też
z Pani/Pana osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia
roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes
administratora danych.
Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych.
Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących
Pani/Pana narusza przepisy RODO.
Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne do celów realizacji szkolenia.
W przypadku nie podania danych osobowych umowa nie będzie mogła zostać zawarta.
Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi
księgowe. Poza wskazanymi podmiotami, Pani/Pana dane mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom
upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Odbiorcy danych znajdują się w krajach na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

