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ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
NA KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU PISEMNEGO NA UPRAWNIENIA
BUDOWLANE - SESJA JESIENNA 2021.
KURS ORGANIZUJE:
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, al. Wojska Polskiego 99,
70 – 483 Szczecin.
tel.: kont.: 91 42 333 52, email: biuro@pzitb –szczecin.pl
TERMIN:
2, 3, 4, 5 LISTOPADA 2021 r. (WTOREK - PIĄTEK, ŁĄCZNIE 4 DNI)
nazwisko i imię:
…………………………………………………………………………………………………..
adres zamieszkania:
………………………………………………………………………………………………......
telefon kontaktowy: …………………………………………………………………………...
e-mail: ………………………………………………………………………………………….
specjalność: ……………………………………………………………………………………
OPŁATA:
850 zł + 23% VAT od osoby, płatne przelewem na konto:
ING BANK ŚLĄSKI S.A. O/Szczecin – 42 1050 1559 1000 0023 1045 5106
lub gotówką w kasie biura PZITB – al. Wojska Polskiego 99 w godzinach (7:30 – 13:30).
DANE DO FAKTURY:
/Uwaga: faktura jest wystawiana od razu po otrzymaniu płatności na poniższe dane. Nie jest
możliwa zmiana danych na fakturze w terminie późniejszym/.

nazwa : ………………………………………………………………………………………………...
adres: …………………………………………………………………………………………………
NIP: …………………………………………….

*
....………………………………..
/ podpis/
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* Wypełniając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez:
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział Szczecin,
al. Wojska Polskiego 99, 70-483 Szczecin, e-mail: biuro@pzitb-szczecin.pl
Moje dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. Mam prawo dostępu do
danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, wniesienia skargi
do organu nadzorczego i do przeniesienia danych.
KLAUZULA INFORMACYJNA – UCZESTNICY WYDARZEŃ
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polski Związek Inżynierów
i Techników Budownictwa O/Szczecin, al. Wojska Polskiego 99, 70 – 483 Szczecin.
2. Dodatkowe informacje o przetwarzaniu Pani / Pana danych osobowych można
uzyskać pod adresem : biuro@pzitb-szczecin.pl , 91 462 44 40.
3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji w/w wydarzenia.
4. Pani / Pana dane mogą być powierzone podmiotom trzecim, którym administrator
danych zleci wykonywanie czynności związanych z obsługą techniczną
i informatyczną oraz prawną wydarzenia. Odbiorcami Pani / Pana danych mogą być
również instytucje upoważnione z mocy prawa.
5. Administrator Państwa danych osobowych nie udostępni ich innym odbiorcom, za
wyjątkiem sytuacji opisanej w punkcie 4.
6. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy / przyjęcia zgłoszenia.
7. Pani / Pana dane będą przechowywane przez okres trwania umowy / wydarzenia i
okres realizacji działań promocyjnych wydarzenia, a po ich zakończeniu przez okres
wymagany obowiązkową archiwizacją dokumentacji zgodny z przepisami prawa
obowiązującymi w tym zakresie.
8. Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania
zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Dane osobowe udostępniła Pani / Pan dobrowolnie, a ich podanie jest konieczne do
realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
10. Pani / Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

