
Nazwisko

Imię

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Wykształcenie

Wykształcenie w zakresie szacowania 

nieruchomości

(nazwa szkoły i data ukończenia)

Adres zamieszkania

Telefon komórkowy

e-mail (na który będą wysyłane 

informacje i materiały szkoleniowe)

Dane do faktury VAT /*

czytelny podpis

Uwagi:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

* Faktury będą wystawiane wyłącznie na firmę czy też osobę wpłacającą pieniądze na konto MSRM nr 90 1020 2892 0000 5902 0147

3958.

Niniejszym potwierdzam, że posiadam wiedzę teoretyczną w zakresie szacowania nieruchomości - zgodną z wymogami

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla

studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości oraz znajomość podstawowych przepisów prawnych z zakresu gospodarki

nieruchomościami.

Dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody w celu realizacji umowy na

odbycia praktyki zawodowej w zakresie szacowania nieruchomości, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Małopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Krakowie;

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej zgody w celu realizacji w/w umowy, oraz prawnie

usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych;

3) Pani/Pana dane mogą być udostępniane innym odbiorcom, w tym: podać np. biuro rachunkowe, prowadzący praktykę, itp. ), na

podstawie umowy o przetwarzanie danych oraz organom administracji publicznej na mocy odrębnych ustaw;

4) Pani/Pana dane osobowe będą podlegały przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także będą przechowywane

wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji i weryfikacji zawartej umowy;

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych 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;

6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana

dotyczących narusza przepisy RODO;

7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia w/w umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a

konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji w/w umowy;


