
                                                                                                                          

 

Smardzewice/k Tomaszowa Mazowieckiego 2019 

Podwójna Sesja Powszechnej Akademii Nieruchomości PTEiDRN 

6– 7 grudzień 2019 
 

Opłata obejmuje 6–7.12.2019 r. (piątek, sobota), 2 obiady, dwie sesje szkoleniowe, materiały 
szkoleniowe, uroczysta kolacja 6.12.2019r. Opłata nie obejmuje zakwaterowania. (Osoba 

towarzysząca na kolacji + 150 zł) 

 

Koszt uczestnictwa   520 zł za osobę 
 

Członkowie PTEiDRN* z opłaconymi składkami 420 zł za osobę 
 

Osoba towarzysząca na kolacji 150 zł za osobę 
 

Prosimy o dokonanie płatności wyłącznie przelewem na konto PTEiDRN – 

BZ WBK 32 1090 2851 0000 0001 0504 1029 z dopiskiem  

„SESJA Smardzewice 2019”, skan wypełnionego formularza zgłoszeniowego z dowodem wpłaty 
wysłać e-mailem biuro@profesjonalista.net.  

Informacje telefon:  510 069 316 
* Członkowie PTEiDRN bez opłaconych składek ponoszą opłatę za szkolenie jak pozostali uczestnicy. Wysłanie 

formularza bez dokonania opłaty we właściwej wysokości nie daje prawa do uczestnictwa w szkoleniu. 

DANE UCZESTNIKA SZKOLENIA  
Imię i nazwisko  
Firma / instytucja  
Adres ulica  
Kod pocztowy  - Miejscowość  
Telefon  

E - mail *  
Członek PTEiDRN  
Numer i rodzaj licencji, uprawnień zawodowych  

Mój rozmiar (S,M,L,XL,XXL,XXXL) dla potrzeb 
ewentualnych gadgetów  

 

DANE DO wystawienia rachunku * 
Firma / instytucja 
 

 

Adres ul.   
Kod pocztowy – Miejscowość  
NIP  
*Wyrażam zgodę na przesyłanie pocztą elektroniczną na podany adres informacji o imprezach PTEiDRN i F PPRN. 
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA! Zastrzegamy możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia!  

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych zgodnie z RODO. 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest 
Powszechne Towarzystwo Ekspertów i Doradców Nieruchomości (skrót - PTEiDRN) 02-657 Warszawa ul. Wielicka 40 lok. U1, 
adres do korespondencji 90-418 Łódź AL. Kościuszki 3, tel.  510 069 316 ) Administrator nie powołał Inspektora Ochrony 
Danych Osobowych 3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy odbycia szkolenia na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit.  b -  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) 4)odbiorcami 
Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) administratora, podmioty, którym administrator powierzył 
przetwarzanie danych, 5)  Pani/Pana dane nie będą  przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, 
6)Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy i okres dochodzenia wynikających z umowy 
praw, 7) ma Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 9) 
podanie danych osobowych jest  dobrowolne , jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może 
skutkować odmową zawarcia umowy, 10) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 
(profilowaniu).Ponadto podstawą przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust.1 lit.f RODO(ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 - RODO)  czyli prawnie uzasadniony interes Administratora (F PPRN, PTEiDRN) 
marketing bezpośredni szkoleń, kursów, seminariów. W sprawie przetwarzania Twoich danych prosimy o telefon lub informację 
na mail biuro1@profesjonalista.net      

Podpis pieczęć podmiotu zgłaszającego  

 

mailto:biuro@profesjonalista.net

