_________________________________________________________________________________________________________________________

KARTA ZGŁOSZENIOWA
„Finansowe i prawne absurdy legislacyjne”

Nazwisko i imię:

Telefon kontaktowy:
Adres zamieszkania:
Adres e-mail:

Nr licencji zarządcy nieruchomości:

Nr licencji pośrednika w obrocie
nieruchomościami:
Nr licencji rzeczoznawcy majątkowego:

DANE DO WYSTAWIENIA FAKTURY
Nazwa firmy:
Adres z kodem pocztowym:
NIP:

Termin :
o

27 czerwca 2020 r. Kraków, Hotel Pod Wawelem, pl. Na Groblach 22, Kraków

Za uczestnictwo w szkoleniu zobowiązuję się do dokonania wpłaty kwoty :
o

260,00 zł./os.

na podane niżej konto bankowe:
Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych
ul. Nowogrodzka 49 lok. 2, 00-695 Warszawa
BNP Paribas Bank Polska S.A. - 45 1750 0012 0000 0000 3838 8789
- w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika.
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:


na 10 dni przed datą rozpoczęcia konferencji - zwrot wpłaty w wys. 100 %,



na 7 dni przed datą rozpoczęcia konferencji - zostanie pobrana opłata w wys. 50 %



mniej niż 7 dni przed datą rozpoczęcia konferencji - zostanie pobrana opłata w wys. 100%

________________________________________________________________________________________________________________________

Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy odesłać e-mailem wraz z dowodem wpłaty na adres: pfszn@pfszn.pl

_________________________________________________________________________________________________________________________

Brak powiadomienia o rezygnacji z konferencji i nie wzięcie w niej udziału powoduje obciążenie
pełnymi kosztami organizacyjnymi w wysokości 260,00 zł.
Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału w szkoleniu. Dokonanie zgłoszenia oznacza
akceptację warunków płatności oraz rezygnacji ze szkolenia.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów
marketingowych (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133,
poz. 883, z późn. zm.).

Karta zgłoszeniowa bez podpisu uczestnika jest kartą nieważną.

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

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych przez Polską Federację Stowarzyszeń Zawodów
Nieruchomościowych (PFSZN), ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa w celach marketingowych, w szczególności
poprzez kierowanie pod podany przeze mnie adres e-mail oraz numer telefonu marketingu bezpośredniego
w rozumieniu art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2014 poz. 243).

...................................................................................
data i podpis uczestnika
Administratorem podanych danych osobowych jest Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych (PFSZN), ul. Nowogrodzka
49, 00-695 Warszawa . Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w celu realizacji usług szkoleniowych. W razie wyrażenia
zgody dane są przetwarzane przez administratora danych także w celu marketingu bezpośredniego. Podanie danych jest dobrowolne, ale
niezbędne do realizacji usługi. Osobom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

________________________________________________________________________________________________________________________

Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy odesłać e-mailem wraz z dowodem wpłaty na adres: pfszn@pfszn.pl

