
 

           

Kurs licencyjny na pośrednika - zarządcę nieruchomości 
 

 

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

 

Wypełniony prosimy przesłać e-mailem: imart@imart-info.pl          

I M A R T    
 

tel. kom.  502 – 660 - 992         www.imart-info.pl   
 

 

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

 

□  kurs pośrednika - (48 godzin) - 928 zł. brutto [osoba]  

□  kurs zarządcy - (48 godzin) - 928 zł. brutto [osoba]  

□  kurs łączony(pośrednik + zarządca) - (66 godzin) - 1.428 zł. brutto [osoba] 
 
 

 

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

[ w tytule przelewu należy podać rodzaj kursu i nazwisko, imię uczestnika ] 
 

 

Minimalna wpłata tytułem rezerwacji miejsca wynosi 100 zł i wymagana jest z chwilą wysłania formularza. 
Jest to opłata bezzwrotna - rezerwacyjna i zostanie rozliczona w cenie kursu. Pozostałą należność za dany 

kurs należy wpłacić na podane wyżej konto najpóźniej na 10 dni przed terminem rozpoczęcia zajęć. 
 

 

DANE UCZESTNIKA 
 

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

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

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

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

DANE DO FAKTURY                         
 

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

Adres       ..............................…........................................................................................ 

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

Akceptuję warunki uczestnictwa w szkoleniu i upoważniam IMART do wystawienia faktury na wyżej podane dane bez mojego podpisu.   

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 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 IMART i wysyłki newslettera. Udostępnienie danych ma charakter dobrowolny, oświadczam, że znam swoje prawa 
wynikające z przepisów RODO. Administratorem danych osobowych jest IMART 40-855 Katowice ul. Janasa 4, e-mail: imart@imart-info.pl 
Nota prawna. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, wykładowców lub miejsca zajęć z powodu sytuacji od niego niezależnych 
bez podania przyczyn. 
 
    

 

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

                                    Czytelny podpis 
 


