Kurs licencyjny na pośrednika - zarządcę nieruchomości
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Wypełniony formularz prosimy przesłać e-mailem do biura.
Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej Łódź ul. Piotrkowska 82

Tel. kom. 662 - 15 - 90 - 33

e-mail: biuro@sprnpc.pl

Zgłaszam swój udział w kursie licencyjnym (proszę zaznaczyć odpowiednią kratkę)


Kurs pośrednika - (54 godziny) - 1049 zł. brutto [osoba]



Kurs zarządcy - (54 godziny) - 1049 zł. brutto [osoba]



Kurs łączony (pośrednik + zarządca) - (72 godziny) - 1.549 zł. brutto [osoba]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------



Kurs edycja 45 - zajęcia od 5 lutego - do 27 lutego 2022 r.



Kurs edycja 46 - zajęcia od 2 kwietnia - do 24 kwietnia 2022 r.



Kurs edycja 47 - zajęcia od 28 maja - do 19 czerwca 2022 r.



Kurs edycja 48 - zajęcia od 20 sierpnia - do 11 września 2022 r.



Kurs edycja 49 - zajęcia od 8 października – do 30 października 2022 r.



Kurs edycja 50 - zajęcia od 19 listopada – do 11 grudnia 2022 r.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




Kurs stacjonarny - miejsce prowadzenia zajęć - Łódź [liczba miejsc ograniczona]
Kurs ON - LINE - na żywo za pośrednictwem komunikatora – cała Polska
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------

Wpłatę należy dokonać na konto: 96 1140 2004 0000 3002 7692 7815
[ w tytule przelewu należy podać rodzaj kursu i nazwisko, imię uczestnika]
Uczestnictwo w kursie musi zostać potwierdzone wysłaniem formularza i dokonaniem wpłaty. Zgłoszenia bez formularza i
wpłat nie będą rozpatrywane przez organizatora. W przypadku rezygnacji z kursu przez uczestnika po jego rozpoczęciu opłata nie
podlega zwrotowi. Należność za dany kurs należy wpłacić na podane wyżej konto najpóźniej na 14 dni przed
terminem rozpoczęcia kursu. Wpłata dokonana po tym terminie nie gwarantuje uczestnikowi miejsca na kursie.

DANE UCZESTNIKA

Nazwisko i imię

.................................................................................................................

Adres

...............................................................................................................

Telefon kontaktowy

................................................................................................................

E-mail

...................................................................................................................................

DANE DO FAKTURY

Nazwa firmy

.....…………................……….............................................................................

Adres

..............................…........................................................................................

Nr NIP

............................................................................................................................................

Akceptuję warunki uczestnictwa w kursie i upoważniam SPRNPC do wystawienia faktury na wyżej podane dane bez mojego podpisu.
Klauzula informacyjna RODO. Niniejszym SPRNPC informuje Uczestnika, że jego dane osobowe, jako strony tego formularza - umowy będą przetwarzane
zgodnie z art. 6. ust.1 lit. b. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04. 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych (RODO). Dla wykonania tej usługi niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych m.in. do prowadzenia ewidencji,
wystawienia zaświadczeń. Dane uczestnika będą również przetwarzane zgodnie art. 6. ust 1 lit. c. m.in. dla potrzeb księgowości-rachunkowości oraz na
podstawie art. 6. ust 1 lit. f. RODO do marketingu usług, projektów edukacyjnych organizowanych przez SPRNPC i wysyłki newslettera. Udostępnienie danych ma
charakter dobrowolny, oświadczam, że znam swoje prawa wynikające z przepisów RODO. Administratorem danych osobowych jest SPRNPC 90-102 Łódź, ul.
Piotrkowska 82, e-mail: biuro@sprnpc.pl. Nota prawna. Warunkiem uczestnictwa w kursie licencyjnym jest posiadanie minimum średniego wykształcenia.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, wykładowców lub miejsca zajęć z powodu sytuacji od niego niezależnych bez podania przyczyn.

.............................................
Czytelny podpis uczestnika

