FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA KURS
POŚREDNIKA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI/ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI
Małopolskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami
ul. Lea 114/230, 30-133 Kraków
Proszę wypełnić formularz i przesłać go wraz z kopią wpłaty na e-mail: biuro@mspon.pl

KONTO BANKOWE: BNP BGŻ PARIBAS Bank Polska S.A. : 23 1600 1039 0002 0031 4933 2001
DANE UCZESTNIKA:
NAZWISKO I IMIĘ:
TELEFON:

e-mail:
PESEL

IMIONA RODZICÓW
NUMER LICENCJI ZARZĄDCY/POŚREDNIKA: ______________________

* zaznacz właściwą opcję

DANE FIRMY:
NAZWA:
ULICA:

KOD:

MIASTO:
NIP:

(w przypadku, gdy dane do wystawienia faktury są inne niż powyżej
prosimy o załączenie danych potrzebnych do wystawienia faktury)

Termin

Temat

Ilość osób

Koszt udziału

KURS*
POŚREDNIK W OBROCIE
NIERUCHOMOŚCIAMI/

1470,00 złotych

ZARZĄDCA
NIERUCHOMOŚCI
Warunki rezygnacji: rezygnacja tylko w formie pisemnej
na 15 dni przed datą rozpoczęcia kursu – zwrot wpłaty w wysokości 100%
na 8-14 dni przed kursem – zostanie pobrana opłata w wysokości 20%
na 0-7 dni przed kursem – zostanie pobrana opłata w wysokości 50%
Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w kursie, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją.
Koszt wydania duplikatu zaświadczenia wynosi 25 zł brutto.
„Zgodnie z art. 6 ust.1 lit b), c), i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) Małopolskie Stowarzyszenie
Pośredników w Obrocie Nieruchomościami z siedzibą w Krakowie przy ul. Lea 114/230 (Administrator Danych), informuje że zbierane dane osobowe będą
wykorzystane w celu przeprowadzenia kursu oraz w razie wyrażenia odrębnej zgody także w celach marketingowych. Podanie danych jest dobrowolne, w
każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do treści danych, ich poprawiania lub usunięcia. Jednak niepodanie oznaczonych danych wiąże się z niezawarciem
umowy, brakiem świadczenia usług oraz realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
Zapoznałem/am się z informacją na odwrocie formularza.”

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Małopolskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami moich danych
osobowych w celach przesłania informacji o innych szkoleniach branżowych organizowanych przez Stowarzyszenie”.

[ ] Tak, wyrażam zgodę

[ ] Nie wyrażam zgody”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polską Federację Rynku Nieruchomości z siedzibą w
Warszawie przy ul. Grzybowskiej 45, 00-844 Warszawa w celu umieszczenia danych w Rejestrze PFRN ewidencjonującym osoby,
które ukończyły kurs z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami. Jednocześnie
potwierdzam, że zostałem poinformowany o przysługujących mi prawach wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.

[ ] Tak, wyrażam zgodę

[ ] Nie wyrażam zgody”
Data i podpis

INFORMACJA
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych (ADO) jest Małopolskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami z
siedzibą w Krakowie (30-133), przy ul. Lea 114, pok. 230. Kontakt [ e-mail: biuro@mspon.pl ].
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit b), c), i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
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 (np. newsletter).
Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust.1 lit f) może dotyczyć:
 dochodzenia roszczeń.
Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy i 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 (newsletter) objętych
oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania w takiej samej formie w jakiej została udzielona.
ADO nie udostępnia danych, nie profiluje ich, ani ich nie przekazuje do państwa trzeciego (organizacji
międzynarodowej). Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym (podwykonawca naszych
usług - procesor) 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.
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 i świadczenia usługi oraz realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora.

…………………………………………………………
potwierdzenie - podpis

