
        

                
 

 

 

 

 

 

KURS NA LICENCJĘ POŚREDNIKA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 
 

1. Nazwisko i imiona: .......................................................................................................... .... 

2. Adres korespondencyjny: ul. ..................................................................................................... 

Kod pocztowy .........................................  Miejscowość .................................................. 

3. Telefon komórkowy ................................................... 

4. e – mail (drukowanymi) .......................................................................................................... 

5. Imię ojca, matki: ................................................ PESEL………………………………….. 

6. Wykształcenie (min. średnie):  ……………………………….……………………………. 

7. Dane do faktury: ……………………………………………………………….………....... 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

8.  O możliwości odbycia kursu dowiedziałem/am się z: 

- ogłoszenia prasowego w gazecie …………………….. □  - oferty otrzymanej pocztą lub e-mailem □ 

- Internetu, ze strony ……………………………….. □  - z polecenia □  - inne ………………………. □ 
 

Na podstawie  art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję Panią /  Pana, że: 

1) Administratorem                                     Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Specjalistów Rynku Nieruchomości POLONIA wraz ze spółką Korporacja SEDPOL 

Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, ul. Sekulska 6 Siedlce 08-110, e-mail: sedpol@sedpol.com.pl. 
2) Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odbycia kursu na licencje pośrednika nieruchomości, 

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) administratora, podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie 

danych: wykładowcy, prowadzący seminarium, dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu.  

5)  Pani/Pana dane nie będą  przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej 

6) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania kursu,   

7) Ma Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie  

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

9) Podanie danych osobowych jest  dobrowolne , jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową 

zawarcia umowy, 

10) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).  

 

Mając na uwadze Ustawę z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922) wyrażam zgodę na przechowywanie   
i przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Specjalistów Rynku Nieruchomości „POLONIA” ul. Czapelska  38, 04-081 Warszawa. 

 

 
 

          ……………………………………… 

data i odręczny podpis 

 
Mając na uwadze Ustawę z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922) wyrażam zgodę na przechowywanie   
i przetwarzanie moich danych osobowych przez Korporację SEDPOL Sp. z o.o. w tym Odziały Korporacji SEDPOL ul. Sekulska 6, 08-110 Siedlce. 
 
 

 

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

 data i odręczny podpis 


