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Nr faktury Data wpływu 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA  
W KURSIE WEEKENDOWYM PRZYGOTOWUJACYM DO EGZAMINU 

 NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE 

SESJA WIOSENNA 2021 

 

Imię i nazwisko 
 
 

PESEL lub Nr i seria dowodu osobistego 
 

Data urodzenia 
 
 

Miejsce urodzenia 
 

Uprawnienia 
budowlane, 

o jakie będzie 
ubiegał się 

uczestnik kursu 

Do kierowania Specjalność 

Do projektowania Specjalność 

Forma płatności 
za kurs 

Opłata jednorazowa Płatność w dwóch ratach 

Dane 
korespondencyjne 

na które 
Organizator Kursu 
ma przekazywać 

Uczestnikowi 
bieżące informacje  
o przebiegu kursu 

 
E-mail: 

Tel. kom. 

Dane 
dla potrzeb 
wystawienia 

faktury  

Nazwisko i imię/Nazwa firmy, na którą ma być wystawiona f-ra 
 
 

Ulica 
 
 

Nr domu Nr mieszkania 

Kod pocztowy 
 
 

Miejscowość 

NIP (w przypadku firmy) 

Oświadczam: 

 Jestem / nie jestem* członkiem PZITB i deklaruję swój udział w kursie przygotowującym do egzaminu na 
uprawnienia budowlane; 

 Ja, niżej podpisany/-a w związku z dokonaniem zgłoszenia uczestnictwa w kursie przygotowującym do 
egzaminu na uprawnienia budowlane: 

 (i) podaję dane osobowe dobrowolnie i są one zgodne z prawdą, 
(ii) zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej PZITB dotyczącej przetwarzania danych osobowych  
w celu zorganizowania oraz przeprowadzenia ww. kursu, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania 
danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 
 
*niepotrzebne skreślić 

 
Podpis 



 2  

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA PZITB o/Łódź O PRZETWARZANIU DANYCH 
OSOBOWYCH 

 

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), 
informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz  
o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Związek Inżynierów  
i Techników Budownictwa Oddział w Łodzi, Pl. Komuny Paryskiej 5a, Łódź 90-007 

2. Kontakt z w sprawie danych osobowych: rzeczoznawcy@pzitb.lodz.pl 

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji szkoleń i kursów; 

 w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na 
podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami 
Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

 podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 
prawa, 

 inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla 
których Administratorem PZITB o/Łódź. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 
celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym 
przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 
prawa dostępu do danych osobowych, prawa do żądania sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawa do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, za wyjątkiem, gdy przepisy prawa 
wyłączają możliwość skorzystania z przysługujących praw. 

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody 
osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje 
Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma 
wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody 
osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych 
Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy 
przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między 
stronami umowa. 

12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane. 

 

mailto:rzeczoznawcy@pzitb.lodz.pl

