
           
 

 

Specjalistyczne szkolenie 
z najmu i procedur zarządzania najmem lokali mieszkalnych, użytkowych. 

 
 

25 września 2019 r. godz. 10 - 16 Katowice 
 

 

F O R M U L A R Z  Z G Ł O S Z E N I A  U C Z E S T N I K A
 

 

Wypełniony formularz wraz z dowodem wpłaty prosimy przesłać e-mailem: imart@imart-info.pl 

I M A R T - Katowice ul. Janasa 4 

tel. kom.  502 – 660 - 992 
 

Zgłaszam swój udział w szkoleniu (proszę zaznaczyć kratkę) 

 

 

□  350 zł. - brutto / osoba /  

 

 

Wpłatę należy dokonać na konto IMART nr  06 1050 1331 1000 0092 5057 2055 

Opłata obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały dydaktyczne w formie elektronicznej, mini-catering oraz 

wydanie stosownego zaświadczenia po zakończeniu zajęć. 
 

 

DANE UCZESTNIKA 
 

Nazwisko i imię          ............................................................................................................. 

Adres                        ......................................................................................................... 

Telefon kontaktowy ............................................................................................................. 

E-mail                         .............................................................................................................. 
 

DANE DO FAKTURY                        
 

Nazwa firmy         …………................………................................................................................ 

Ulica       ................................…..................................………………………………….....….…. 

Kod / Miasto        .........….…................................................…………………………………….....…....… 

Nr NIP                ................................................................................................................... 

Akceptuję warunki uczestnictwa w szkoleniu i upoważniam IMART do wystawienia faktury na wyżej podane dane bez mojego podpisu.  
Do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia organizator zwraca opłatę po potrąceniu kosztów w wysokości 50%, po przekroczeniu tego terminu 
zwrotu opłaty nie przewiduje się. Po dokonaniu wpłaty rezygnacja ze szkolenia możliwa jest tylko po wysłaniu pisemnego oświadczenia na  
e-mail; imart@imart-info.pl         
Klauzula informacyjna RODO. Niniejszym IMART 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, w szczególności dla wykonania usługi będą przetwarzane dane uczestnika dla potrzeb księgowości, wystawienia  
zaświadczeń, a ponadto na podstawie art. 6. 1. Lit. f RODO do marketingu usług, projektów edukacyjnych i wysyłki newslettera.  
Administratorem danych osobowych jest IMART 40-855 Katowice, ul. Wincentego Janasa 4, kontakt e-mail: imart@imart-info.pl. Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie w/w moich danych osobowych przez IMART, udostępnienie danych ma charakter dobrowolny i oświadczam, że znam 
swoje prawa zgodnie z RODO. Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o usługach, projektach edukacyjnych 
organizowanych przez IMART.  
Nota prawna. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, wykładowców lub miejsca zajęć z powodu sytuacji od niego niezależnych 
bez podania przyczyn. 
 

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

                  czytelny podpis /pieczątka/ 


