
KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA 
- zgłoszenia należy przesłać do 10.10.2020 

 

Regulamin rozliczenia mediów w świetle art.45a ustawy Prawo Energetyczne a 
odpowiedzialność za prawidłowe rozliczenie mediów.  

Opomiarowanie i zdalne monitorowanie zużycia energii w kontekście projektu zmian do 
ustawy o efektywności energetycznej. 

Miejsce szkolenia:  
Pałac Łazienki II w Ciechocinku 
87-720 Ciechocinek  ul. Braci Raczyńskich 6  

   

Data szkolenia:  

             23.10.2020 godz. 11:00-16:00 
             24.10.2020 godz. 10:00-13:00 

Koordynator:  Katarzyna Janas Kontakt :  600 058 591 

Wariant Ilość osób Cena/osobę * Wartość 

Praktyczny  299,00  

Wygodny  559,00  

Łącznie    

* cena obejmuje materiały szkoleniowe, poczęstunek, lunch i wydanie zaświadczeń, 
opcjonalnie noclegi i uroczystą kolację jak również konsultacje w zakresie programowym z 
wykładowcą po zakończeniu szkolenia. 
 

Dane do FV  oraz kontaktowe - nazwa: 

Adres: 

Tel./fax. E-mail: 

NIP: Os. do kontaktu: 

 

 

UWAGA! Jeśli ktoś posiada przynajmniej jedną z poniższych licencji – prosimy o jej podanie. 
 

Imię i nazwisko uczestnika Nr licencji zarządcy Nr licencji pośrednika Nr licencji 
rzeczoznawcy 

    

    

    

 

Należność za udział prosimy przekazać w terminie do 10.10.2020 na podane niżej konto 
bankowe:  
PKO BP SA 62 1020 5011 0000 9802 0258 5974  
Regionalne Stowarzyszenie Zawodów Nieruchomościowych w Toruniu 
ul. Szosa Chełmińska 108, 87-100 Toruń  

 

W przypadku rezygnacji ze szkolenia na 7 dni przed szkoleniem uczestnik zobowiązuje  
się do uiszczenia 50% odpłatności za szkolenie, a 3 dni przed  szkoleniem 100%. 

 



Brak powiadomienia o rezygnacji ze szkolenia i nie wzięcie udziału w szkoleniu powoduje 
obciążenie pełnymi kosztami organizacyjnymi w wysokości: 

 299,00 za wariant Praktyczny i 559,00zł za wariant Wygodny. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny 
z rezygnacją z udziału w szkoleniu. Dokonanie zgłoszenia oznacza akceptację warunków 

płatności oraz rezygnacji ze szkolenia.  
 

Karta zgłoszeniowa bez podpisu uczestnika jest kartą nieważną.  
 

 
 

……………………………………………………………...  
data i podpis uczestnika  

 
 
 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Regionalne 
Stowarzyszenie Zawodów Nieruchomościowych w Toruniu do celów marketingowych oraz związanych z 
prowadzeniem rekrutacji na szkolenia zgodnie z rozporządzeniem unijnym o Ochronie Danych Osobowych 
z dnia 28.05.2018 roku  

 
 

……………………………………………………………...  
data i podpis uczestnika  

 
W związku z obowiązkiem wynikającym z 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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że administratorem Pana/Pani danych jest 
Regionalne Stowarzyszenie Zawodów Nieruchomościowych w Toruniu z siedzibą w Toruniu (87-100) przy 
ul. Szosa Chełmińska 108, wpisane jest do rejestru Stowarzyszeń przez Sąd Rejonowy w Toruniu, pod 
numerem KRS 0000051960, NIP 9562035824, REGON 871522942 RSZN w Toruniu przetwarza Pana/Pani 
dane w celach informacyjnych , prowadzeniu działań marketingowych (dot. nowych szkoleń, konferencji, 
seminariach organizowanych przez RSZN w Toruniu lub przez Polską Federację Stowarzyszeń Zawodów 
Nieruchomościowych z siedzibą w Warszawie, prowadzenia prawidłowej księgowości RSZN w Toruniu 
czyli niezbędnych do wykonania zadań wynikających z celów statutowych RSZN w Toruniu. Przetwarzane 
będą wyłącznie dane, które są niezbędne do powyższych celów, a w szczególności: imię, nazwisko, nr 
licencji, adres e-mail, telefon, adres do korespondencji, NIP. W każdej chwili Pan/Pani ma prawo do 
dostępu, sprostowania swoich danych, wycofania zgody na ich przetwarzanie, ograniczyć przetwarzanie, 
przenieść dane Pana/Pani dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie, a 
przechowywane przez okres wymagany przepisami.  

 
 
 

……………………………………………………………...  
data i podpis uczestnika 

 

 
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 600 058 591 

lub pisząc na rszn.torun@interia.pl 


