
………………………dnia……...............2019 r.

…………………………………………………
        

          Pieczęć instytucji
KARTA ZGŁOSZENIA

Szkolenie na temat: „Procedury zmiany organizacji ruchu – stała i czasowa organizacja 
ruchu. Zajęcie pasa drogowego. Prawo, teoria i praktyka.

 Zmiany w zarządzaniu ruchem na drogach po 01 lipca 2016 roku”
w dniu 11.06.2019 r. w budynku NOT, ul. Złotoryjska 87 w Legnicy

1. Imię i nazwisko uczestnika____________________________________________________________________

2. Nabywca:

Nazwa  ________________________________________________________________

NIP       ________________________________________________________________

Adres ________________________________________________________________ 

Telefon kontaktowy_________________________ 6. E-mail: _____________________________________

3. Odbiorca

Nazwa  ________________________________________________________________

NIP       ________________________________________________________________

Adres ________________________________________________________________ 

Telefon kontaktowy_________________________ 6. E-mail: _____________________________________

…………………………………………………..
Podpis uczestnika

ZOBOWIĄZANIE INSTYTUCJI DO POKRYCIA KOSZTÓW UDZIAŁU W SZKOLENIU
Należność w wysokości:
 460 zł  brutto/uczestnik 
 410 zł  brutto / uczestnik (w przypadku skierowania więcej niż jednej osoby)* 
* zaznaczyć właściwe

Wpłacimy przelewem na konto: RF SNT NOT „ZM” w Legnicy, Bank PeKaO S.A. 
Nr: 63 1020 3017 0000 2102 0425 0031 do dnia 03 czerwca 2019 r. 

 Oświadczamy,  że  jesteśmy  płatnikiem  podatku  VAT  oraz  upoważniamy  RF  SNT  NOT  „ZM”  w  Legnicy  
do wystawiania faktury VAT bez naszego podpisu. NR NIP.............................................. .

Karty zgłoszenia proszę przesyłać na adres: RF SNT NOT „ZM” ul. Złotoryjska 87, 59 – 220 Legnica, 
e-mail: not@not.legnica.pl lub nr fax: 76 852 43 79  najpóźniej do dnia 3 czerwca 2019 r.

NIEOBECNOŚĆ ZGŁOSZONEGO UCZESTNIKA NIE ZWALNIA OD ZAPŁATY. 

……………………………………………………………….
Pieczęć i podpis  (Dyrektor – Prezes –Osoba 
zainteresowana)

mailto:not@not.legnica.pl


RODO

Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie 
swobodnego przepływu takich danych („RODO”), informujemy, iż:

Administrator danych osobowych 
Administratorem danych  osobowych  jest Rada Federacji  Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych 
Naczelnej Organizacji Technicznej „Zagłębia Miedziowego” w Legnicy z siedzibą w Legnicy ul. 
Złotoryjska  87,  www.not.legnica.pl.  Kontakt  z  administratorem  jest  możliwy  za  pośrednictwem 
adresu e-mail not@not.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora. 
Przetwarzanie danych
Administrator  może przetwarzać Pani/Pana dane w związku z prowadzoną  działalnością  przez RF 
SNT  NOT  ZM. Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  
ale niezbędne do realizacji celów stowarzyszenia.
Odbiorcy
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są pracownicy i współpracownicy FSNT-NOT upoważnieni 
do przetwarzania danych osobowych 
Uzyskanie danych
Pani/Pana  dane  osobowe  zostały/będą  uzyskane  w  ramach  czynności  wymaganych  
do przygotowania umów, przesłanego do nas zgłoszenia lub pozyskane z rejestrów publicznych oraz 
stron internetowych 
Okres przechowywania danych
Pani/Pana  dane  przetwarzane  będą  do  czasu  istnienia  podstawy  do  ich  przetwarzania  –  czyli  w 
przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Pani/Pana 
strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez 
czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes 
administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.
Przekazywanie danych
Pani/Pana  dane  osobowe  mogą  być  udostępnione  podmiotom  i  organom  upoważnionym  do 
przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. 
Pani/Pana prawa
Przysługuje  Pani/Panu  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  
ich  sprostowana,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo 
wniesienia  sprzeciwu,  prawo  do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza 
przepisy  RODO  posiada  Pan/Pani  prawo  do  wniesienie  skargi  
do organu nadzorczego w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

mailto:sekretariat@not.org.pl

		NIEOBECNOŚĆ ZGŁOSZONEGO UCZESTNIKA NIE ZWALNIA OD ZAPŁATY. 

