Ośrodek Szkolenia Geodetów
i Kartografów Stowarzyszenia
Geodetów Polskich
Warszawa

Stowarzyszenie Geodetów Polskich
Oddział w Krakowie
ul. Straszewskiego 28
31-113 Kraków

ul. Czackiego 3/5,
00-043 Warszawa

KARTA UCZESTNICTWA
w kursie przygotowawczym do egzaminu na uprawnienia zawodowe w dziedzinie
geodezji i kartografii
Termin:
Miejsce:

od 2 do 24 lutego 2019r
Kraków

Koszt:

1200,00 zł.

Konto:

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Zarząd Oddziału w Krakowie, ul. Straszewskiego 28
Nr konta 83 1020 2892 0000 5002 0161 4205
z dopiskiem „kurs przygotowawczy na uprawnienia zawodowe - opłata za: (IMIĘ I NAZWISKO)”

Dane uczestnika:
imię i nazwisko ……………………………………….……….data urodzenia ...................................................miejsce urodzenia .............................................
PESEL........................................................…tel. ………………………………………………e-mail:………………………………..…………………………
Dane do faktury:
Pełna nazwa instytucji zgłaszającej/ Imię i nazwisko osoby prywatnej
ODBIORCA (dokładna nazwa):

NABYWCA (dokładna nazwa):

Adres (z kodem pocztowym):

Adres (z kodem pocztowym):

NIP:

NIP:

Warunki uczestnictwa:

Zgłoszenie prosimy wysłać na adres e-mail : szafarcz@wp,pl do dnia 12.01.2019r. lub do wyczerpania wolnych miejsc
Przesłanie karty stanowi zobowiązanie do uczestnictwa w kursie i zapłaty. Rezygnacja z udziału w kursie na 4 dni lub krócej przed terminem jego
rozpoczęcia nie stanowi podstawy do zwrotu wpłaconej kwoty. Osoby, które nie odwołają pisemnie rezygnacji, a nie wezmą udziału w kursie, zostaną
obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej faktury VAT.
Dodatkowych informacji udziela kol. Marek Szafarczyk nr tel.: 505982298

Klauzule Informacyjne RODO
Informujemy, że podawanie przez Państwa danych niezbędnych do organizacji kursu przygotowawczego do egzaminu na
uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii ma charakter dobrowolny.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Krakowie z siedzibą przy ul.
Straszewskiego 28 w Krakowie zwane dalej: „Administratorem”.
Możecie Państwo kontaktować się z Administratorem danych pisząc na adres e-mail: biuro@sgp.geodezja.org.pl
Udostępnione dane osobowe są niezbędne i będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji kursu przygotowawczego do egzaminu
na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, który odbędzie się w Krakowie, w dniach 2-24 lutego 2019 roku.
W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie
wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.
Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres realizacji zadań wynikających z organizacji
szkolenia/konferencji, stanowiący podstawę ich przetwarzania z uwzględnieniem okres archiwizacyjnego, wynikającego z odrębnych
przepisów.
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, przysługują Państwu poniższe prawa:

1.

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2.

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

3.

prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w RODO;

4.

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

5.

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa żadnych zautomatyzowanych decyzji, w tym
decyzji będących wynikiem profilowania.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
Oświadczam, że akceptuję warunki uczestnictwa i upoważniam SGP do wystawiania faktury imiennej / na firmę bez składania podpisu z naszej
strony osoby upoważnionej.
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na otrzymywanie informacji o szkoleniach i konferencjach organizowanych przez SGP w rozumieniu
ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz.U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204)

…………………………………………………………………………
Data i pieczęć instytucji

Objaśnienia :
* niewłaściwe skreślić

……………………………………………………………………………………………
Czytelny podpis osoby upoważnionej

