FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE:

3 marca 2021 (środa), godz. 9:00 – 12.30

Podstawowe zagadnienia związane z obrotem
działkami budowlanymi
SZKOLENIE ON-LINE
Prowadzący: Aron Półtorak
Wpłaty na konto bankowe:
Stowarzyszenie Pomorskie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, ul. Żołnierzy I Armii WP 13/206, 81-383 Gdynia
mBank 13 1140 2017 0000 4902 1295 8497 (w tytule przelewu prosimy podać nazwiska uczestników).

Warunkiem zapisania na liście uczestników szkolenia jest przesłanie wypełnionego
formularza wraz z dowodem wpłaty na: sppon@sppon.pl.
Ceny:
•
•

Członkowie SPPON (wyłącznie) – 70,00 zł brutto,
pozostałe osoby – 120,00 zł brutto.

DANE UCZESTNIKÓW:
Imię i Nazwisko

Kwota

DANE DO FAKTURY (upoważniam SPPON do wystawienia faktury za udział w szkoleniu)
Nazwa firmy:
Ulica, nr:
Kod, Miasto:
NIP:
e-mail, nr tel.:
Warunki rezygnacji - rezygnacja tylko w formie pisemnej:
- na 7 dni przed datą szkolenia – zwrot wpłaty w wysokości 100%,
- na 1-7 dni przed szkoleniem – zostanie pobrana opłata w wysokości 50%.
Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Brak wpłaty nie jest
jednoznaczny z rezygnacją.
UWAGA! Ilość miejsc ograniczona! Decyduje kolejność wpłat!

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia bądź zmiany jego terminu, w przypadku
zbyt małej liczby uczestników.

Data i Podpis

INFORMACJA
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Stowarzyszenie Pomorskie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami
(SPPON) z siedzibą w Gdyni (81-383) przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 13/ 206.
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit b) , c), f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w celu realizacji umowy.
Po wyrażeniu odrębnej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania
informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celach marketingowych –
odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172
ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne.
ADO nie udostępnia danych, nie profiluje ich, ani ich nie przekazuje do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane
osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym w celu prawidłowego i zgodnego z prawem świadczenia usługi –
wykonania obowiązków, o których mowa w art. 28 RODO (np. biuro rachunkowe, obsługa informatyczna, hosting, itp.). Dane
osobowe mogą również zostać przekazane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego
prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy będą przechowywane w celu wykonania obowiązków
wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych oraz do czasu przedawnienia roszczeń.
Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu jej
odwołania.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma
prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem zawarcia
umowy.
………………………………………
(potwierdzenie – podpis)

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od SPPON informacji handlowej i materiałów promocyjnych środkami komunikacji
elektronicznej (e-mail), w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na używanie przez SPPON telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów
wywołujących dla celów marketingu, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, na
udostępniony numer telefonu.
………………………………………
(potwierdzenie – podpis)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, przez SPPON moich danych osobowych zawartych w przedmiotowym formularzu w celach
marketingowych (newsletter).
………………………………………
(potwierdzenie – podpis)

Wyrażam zgodę na upublicznienie mojego wizerunku (zdjęcia) jako uczestnika szkolenia m.in. w social mediach, www.
………………………………………
(potwierdzenie – podpis)

