Ośrodek Szkolenia Geodetów
i Kartografów Stowarzyszenia
Geodetów Polskich
Warszawa

Stowarzyszenie Geodetów Polskich
Oddział w Łodzi
ul. Plac Komuny Paryskiej 5a
90-007 Łódź

ul. Czackiego 3/5,
00-043 Warszawa

KARTA UCZESTNICTWA

Seminarium nt. „Zmiany w przepisach prawa
w zakresie geodezji i kartografii”
Termin:
Miejs ce:
Kos zt:

Konto:

11 - 13 pa ździernika 2018 r.
Leśny Oś rodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy "Nagórzyce",
Swolszewi ce Ma łe, ul . Leśna 1, 97-213 Sma rdzewice
800 zł.
650 zł. - dla członków Stowa rzys zenia naszego Oddziału z opła conymi s kła dkami ,
Kos zt uczes tni ctwa w konferencji obejmuje m.in.: noclegi , uczes tni ctwo w prezenta cja ch, ma teria ły konferencyjne, przerwy
ka wowe, obiady i uroczys tą kolację, certyfika t uczes tni ctwa .

SGP Oddzia ł w Łodzi ,
PKO BP Oddział Łódź
Nr konta 17102033520000110200105072
z dopiskiem „Semina rium nt. „Zmiany w przepisach pra wa ”. - opła ta za : (IMIĘ I NAZWISKO)

Dane uczes tników: Imię i Na zwisko Uczes tnika/ Instytucja Zgłaszająca , sta nowisko, funkcja
1……………………………………………………………………………… tel . ……………………………...……… e-mail : .………………………………………………..……………………………
2……………………………………………………………………………… tel . ……………………………...……… e -mail : .………………………………………………..……………………………
3……………………………………………………………………………… tel . ……………………………...……… e -mail : .………………………………………………..……………………………
Dane do faktury:
Pełna na zwa ins tytucji zgłasza jącej/ Imię i nazwisko osoby prywa tnej
ODBIORCA (dokładna na zwa ):

NABYWCA (dokładna nazwa):

Adres (z kodem pocztowym):

Adres (z kodem pocztowym):

NIP:

NIP:

Warunki uczestnictwa:
Zgłoszenie prosimy wys ła ć na adres e -mail : lodz@s gp.geodezja .org.pl do dnia 23 września 2018 r.
Przes łanie ka rty s tanowi zobowiązanie do uczes tni ctwa w konferencji i zapła ty. Rezygna cja z udzia łu w konferencji na 4 dni lu b krócej przed
terminem jej rozpoczęcia nie s tanowi podsta wy do zwrotu wpła conej kwoty. Osoby, które nie odwoła ją pisemnie rezygna cji, a nie wezmą
udzia łu w s zkoleniu, zos taną obci ążone pełnymi kosztami uczestni ctwa na pods tawie wys tawionej faktury VAT. Pr zerwanie konferencji nie
powoduje zwrotu opła ty.

Klauzule Informacyjne RODO
Informujemy, że poda wanie przez Pańs twa da nych niezbędnych do organi zacji Semina rium nt. „Zmiany w przepisa ch prawa
w zakresie geodezji i ka rtografii ”, która odbędzie si ę w Łodzi ma cha rakter dobrowolny.
Administra torem Pa ństwa danych osobowych jest Stowa rzyszenie Geodetów Polski ch Oddział w Łodzi z siedzi bą przy ul . Pla c Komuny
Pa rys kiej 5a , 90-007 Łódź, zwane dalej: „Administra torem”.
Możecie Pańs two kontaktowa ć si ę z Administra torem danych pisząc na adres e -mail: lodz@sgp.geodezja .org.pl .
Udos tępnione dane osobowe są niezbędne i będą przetwa rzane wyłącznie w celu organiza cji Semina rium nt. „Zmiany w przepisach prawa
w zakresie geodezji i ka rtografii ”, która odbędzie si ę w Łodzi , w dniach 11-13 pa ździernika 2018 roku.
W każdej chwili przysługuje Pa ństwu pra wo do wycofania zgody na przetwa rzanie Pa ństwa danych osobowych, ale cofni ęcie zgod y nie
wpłynie na zgodnoś ć z prawem przetwa rzania , którego dokonano na podsta wie Pańs twa zgody przed jej wycofaniem.
Pańs twa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres realiza cji za dań wynikających z organi zacji Semina rium
nt. „Zmiany w przepisa ch prawa w za kresie geodezji i ka rtogra fii”, s tanowiący pods tawę i ch przetwa rzania z uwzgl ędnieniem okresu
a rchi wiza cyjnego, wynikającego z odrębnych przepisów.
Zgodnie z Rozporządzeniem Pa rla mentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, przys ługują Pańs twu poniższe pra wa :
1. pra wo dostępu do swoi ch danych oraz otrzymania ich kopii;
2. pra wo do sprostowania (popra wiania) s woi ch danych;
3. pra wo do ograni czenia przetwa rzania w przypadka ch wymienionych w RODO;
4. pra wo do usuni ęcia danych, ograni czenia przetwa rzania danych;
5. pra wo do wniesienia ska rgi do organu nadzorczego.
W opa rciu o Pańs twa dane os obowe Administra tor nie będzie podejmowa ł wobec Pańs twa żadnych zautoma tyzowanych decyzji , w tym
decyzji będących wynikiem profilowania .
Dane osobowe nie będą przekazywane do pańs twa trzeciego ani do organi zacji mi ędzyna rodowych.
Oświadczam, że akceptuję warunki uczestni ctwa i upowa żniam SGP do wys tawiania faktury imiennej / na fi rmę bez skła dania podpisu z
naszej strony osoby upoważnionej.
Wyra żam zgodę / nie wyraża m zgody* na otrzymywanie informa cji o szkoleniach i konferencja ch organizowanych przez SGP w rozu mieniu
us tawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroni czną. (Dz.U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204)

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

Objaśnienia :
* niewłaś ciwe skreślić

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

