
 

 
Ośrodek Szkolenia Geodetów i Kartografów 

Stowarzyszenia Geodetów Polskich 

ul. Czackiego 3/5,    00-043 Warszawa 

 

S t o w a r z y s z e n i e  

G e o d e t ó w  P o l s k i c h  

Oddział  we  Wrocławiu  

 

ul. Piłsudskiego 74 

50-020 Wrocław 

 

Tel./fax.: (+48) 71 347 14 16 

 

KARTA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU ONLINE 

Zmian przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - 

aspekty praktyczne 

Termin : 17 czerwca 2020 r. godziny od 9:30 do 15:30 

Miejsce: Platforma Zoom Meeting, www.zoom.us 

Koszt: 200 zł / osoba (+23% VAT) – istnieje możliwość zwolnienia z VAT po przedłożeniu 
stosownego oświadczenia o możliwości zwolnienia z VAT. 
 

Konto: SGP Oddział we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław 

Numer konta: 08 1140 0026 0000 3522 2900 1026 

koniecznie z dopiskiem „Nowelizacja ustawy o postepowaniu egzekucyjnym - opłata za : 

……(nazwisko i imię )” 

 Dane uczestników: 

Dane uczestników: Imię i Nazwisko Uczestnika/ dane kontaktowe  

 

1……………………………………………………………………………… tel. ……………………………...……… e-mail: .………………………………………………..……………………………  

2……………………………………………………………………………… tel. ……………………………...……… e-mail: .………………………………………………..……………………………   

3……………………………………………………………………………… tel. ……………………………...……… e-mail: .………………………………………………..…………………………… 

Dane do faktury: 

Pełna nazwa instytucji zgłaszającej/ Imię i nazwisko osoby prywatnej 

 

 

 

 

Adres (z kodem pocztowym): 

 

 

tel. kontaktowy, Fax.: 

NIP: e-mail: 

 Warunki uczestnictwa: 
 

Zgłoszenie prosimy wysłać na adres e-mail : szkolenie.egzekucja@dbgitr.pl  do dnia 15 czerwca 2020 r.  

 
Przesłanie karty stanowi zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu. Brak wpłaty jest jednoznaczny z rezygnacją ze szkolenia. Osoby, które 

dokonają wpłaty, otrzymają dzień przed szkoleniem, na wskazaną pocztę email - link do sali szkolenia. Link należy wpisać w adres przeglądarki. 

Poprzez polecenie „Join meeting” dołączyć do szkolenia 

 

Dodatkowych  informacji  udziela: 
Jarosław Ursyn-Szantyr, e-mail: jaroslaw.ursyn-szantyr@dbgitr.pl,  nr telefonu: 502 024 298,  
 

mailto:jaroslaw.ursyn-szantyr@dbgitr.pl


 
 

Klauzule Informacyjne RODO  

Informujemy, że podawanie przez Państwa danych niezbędnych do organizacji IV Seminarium Szkoleniowego, które 
odbędzie  się we Wrocławiu, ma charakter dobrowolny.  

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział we Wrocławiu,  
z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław, zwane dalej: „Administratorem”. Możecie Państwo kontaktować 
się z Administratorem danych pisząc na adres e-mail: sgp.wroclaw@wp.pl 

Udostępnione dane osobowe są niezbędne i będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji IV Seminarium 
Szkoleniowego, które odbędzie się we Wrocławiu, w dniach: 24 – 26 kwietnia 2019r.  

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, ale 
cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody 
przed jej wycofaniem.  

Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres realizacji zadań wynikających  
z organizacji IV Seminarium Szkoleniowego, stanowiącego podstawę ich przetwarzania z uwzględnieniem okresu 
archiwizacyjnego, wynikającego z odrębnych przepisów.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, przysługują Państwu poniższe prawa:  

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

3. prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w RODO;  

4. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;  

5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa żadnych 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 

Oświadczam, że akceptuję warunki uczestnictwa i upoważniam SGP do wystawiania faktury imiennej / na firmę bez 
składania podpisu z naszej strony osoby upoważnionej. 
Wyrażam zgodę  / nie wyrażam zgody*  na otrzymywanie informacji o szkoleniach i konferencjach organizowanych 
przez SGP w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017r. poz.1219 ze 
zm.). 

 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………                                                                  …………………………………………………………………………………………… 

Data i pieczęć instytucji                                                                                                               Czytelny podpis osoby upoważnionej 

   

Objaśnienia :  

        * niewłaściwe skreślić  

   

 

 

 


