
FORMULARZ   ZGŁOSZENIA  UCZESTNICTWA  W  SZKOLENIU 
 

     

 

DANE FIRMY 

PEŁNA NAZWA: ________________________________________________________________________________ 

ULICA:  _____________________________________________________________  KOD: ___________________ 

MIASTO: ___________________________________________________  NIP: _____________________________ 

UCZESTNICY 

L.p. Nazwisko i imię 
Nr licencji 

zawodowej 
Telefon / e-mail 

1.    

2.    

3.    

 

SZKOLENIE  

Termin Temat 
Ilość 

godzin 
eduk. 

Koszt udziału 

Zrzeszony w ŚSPON 
oraz Pracownicy biur 

Członków ŚSPON 

Pozostali 
uczestnicy 

09.12. 
2019r. 

„Rozliczenia podatkowe w 

transakcjach na rynku nieruchomości „ 
8 80,00 zł * 250,00 zł. * 

* zaznacz właściwą opcję 

RACHUNEK 

Proszę o podanie danych do wystawienia rachunku, jeśli są inne niż dane uczestnika powyżej. 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

Wyrażam zgodę na wystawienie rachunku za uczestnictwo w szkoleniu bez mojego podpisu. 
 

 

 

_______________________________________________ 
                                                                                                                 ( pieczęć firmowa i czytelny podpis) 
 

Oświadczam, iż akceptuje warunki uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez ŚSPON. Zgadzam się na przetwarzanie 
moich danych osobowych przez Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami z siedzibą  
w Kielcach przy ul. Wesołej 27 lok. 13, tel.: 41/344 98 98, e-mail: sekretariat@swietokrzyscyposrednicy.pl  w celu skutecznej 
realizacji czynności związanych z przeprowadzeniem w/w szkolenia. 
Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym 
momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń 
przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich 
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych osobowych; a także 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 
                                                                                                               

______________________________________________ 
                                                                                                                                         ( data i podpis ) 
 

Uwagi: 
1. W tytule płatności prosimy wpisać tytuł szkolenia. 
2. Formularz z dowodem wpłaty proszę przesłać na adres e-mail: partnerkielce@neostrada.pl lub medium.s@wp.pl 
3. Koszt wydania duplikatu zaświadczenia wynosi 15 zł. 

 

 

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami 
ul. Wesoła 27 lok. 13, 25 – 353 Kielce 

telefon: 41/344 98 98 
 

 KONTO: MBank O/Kielce, nr:  47 1140 2017 0000 4202 1105 5573 
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