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WNIOSEK O WYDANIE 
MMCEPI Certyfikat

Wnoszę o wydanie MMCEPI Certyfikat

I. DANE OSOBOWE

1.                                                      2.
                                                     nazwisko       imię / imiona
                  
3. 
                                                numer telefonu

4. 
                                                                            adres e-mail

5.
                                                              adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym                                                                                                

    6.
                                             adres do korespondencji wraz z kodem pocztowym, jeśli jest inny niż adres zamieszkania

II. NUMER LICENCJI  (wypełniają osoby, które otrzymały świadectwo kompetencji zawodowych / licencję zawodową z zakresu zarządzania
nieruchomościami)

1.                                                                                                                                      2.                                                         
                nr licencji wydanej do 31 grudnia 2013 r.                                                                                    data wydania

3.                                                                                                                                      4.
                           nr kompetencji / licencji zawodowej od 1.01.2014 r.        data wydania

III. NAZWA STOWARZYSZENIA

nazwa stowarzyszenia, do którego przynależy Członek

IV. OŚWIADCZENIE
Stwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość powyższych danych. 

data i podpis

V. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Ja, niżej podpisany/a, zgodnie z art. 7 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,  wyrażam  zgodę*  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  przez  Polską  Federację  Stowarzyszeń  Zawodów  Nieruchomościowych,  jako
Administratora tych danych, na potrzeby utworzenia rejestru osób, na stronie internetowej www.cepi.eu”, które uzyskały MMCEPI Certyfikat.

                             
data i podpis

*Udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.



VI. ZGODA NA OTRZYMYWANIE INFORMACJI ŚRODKAMI KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  powyższych  danych  przez  Polską  Federację  Stowarzyszeń  Zawodów  Nieruchomościowych  (PFSZN),  ul.
Nowogrodzka 49, lok. 2, 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 r. poz. 243).

 data i podpis

VII. KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
/w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą/
1. Administratorem danych osobowych uczestników projektu utworzenia rejestru osób, które uzyskały MMCEPI Certyfikat jest Polska Federacja
Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 49 lok. 2, 00-695 Warszawa zwany dalej „Administratorem”.
2.  Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  można  kontaktować  się  w  sprawach  dotyczących  przetwarzania  danych
osobowych pod adresem e-mail: iod@pfszn.pl ;
3. Dane osobowe osób, którym zostanie wydany MMCEPI Certyfikat przetwarzane będą w celu utworzenia rejestru osób posiadających MMCEPI
Certyfikat  na  stronie  internetowej  CEPI  www.cepi.eu  -  organizacji,  której  członkiem  jest  Polska  Federacja  Stowarzyszeń  Zawodów
Nieruchomościowych.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda wyrażona w celu utworzenia rejetru osób posiadających MMCEPI Certyfikat,
b) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności wynikających z przepisów dot.
archiwizacji;
5. Administrator nie udostępnia przetwarzanych danych osobowych żadnym odbiorcom, z wyjątkiem przypadku powierzenia danych dla CEPI aisbl
(European Association of Real Estate Professions) z siedzibą przy Avenue de Tervueren 36 bte 2, B - 1040 Bruxelles w Belgi lub gdy obowiązek taki
wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
6. Administrator będzie przechowywał dane osobowe potencjalnych uczestników projektu przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania,
jednak nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji, a w przypadku przetwarzania tych danych na podstawie zgody, nie dłużej niż
do momentu wycofania udzielonej zgody;
7. W przypadkach, na zasadach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do: dostępu
do treści danych oraz ich sprostowania (art. 15 i 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO) oraz cofnięcia Pani/Pana zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w
przypadku podejrzenia, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem przepisów prawa;
9. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, aczkolwiek niezbędne do realizacji rejestru osób posiadających MMCEPI Certyfikat na stronie
www.cepi.eu. Niepodanie danych będzie skutkowało odmową możliwości umieszczenia Pana/Pani danych w ww. rejestrze;
10. Przetwarzane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 4 pkt 4)
RODO, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych,  które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny
niektórych czynników osobowych osoby fizycznej.

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. 

W przypadku jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych:
- listownie: Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych ul. Nowogrodzka 49 lok. 2, 00-695 Warszawa
- e-mailem: iod@pfszn.pl.


