Centrum Usług Techniczno -Organizacyjnych Budownictwa
Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Poznaniu
61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 5/9, tel. +48 530-676-888 i + 48 570-645-637, pok. 209

KURS
PRZYGOTOWAWCZY DO EGZAMINU
NA

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI: K, IS, IE, D i M, IK, IT oraz H

SZEŚĆ DNI: 13-14-15 października oraz 20-21-22 października 2021
Zajęcia odbywają się zwykle stacjonarnie w budynku PAN w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 17/19, oraz w Domu Technika NOT
w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 5/9 lub online (w razie ograniczeń, związanych z warunkami epidemicznymi) od 8:00 do 15:30.
O rg a n iza t o r za st r z eg a so b ie pra wo do zm ia n w p ro g ra m i e i fo rm u le k urs u.

Koszt wraz z materiałami szkoleniowymi: 1.750,00 zł brutto
Zapisy: od 7 maja, wpłaty: najpóźniej do 7 października, odbiór materiałów: 11 i 12 października 2021
Należność należy wpłacić na konto: Santander Bank Polska 53 1090 1359 0000 0000 3501 9324, z dopiskiem: kurs uprawnienia
budowlane + specjalność, lub w kasie CUTOB PZITB w Poznaniu (pok. 209, pn.-pt. od 8.00 do 12.00) najpóźniej do 7.10.2021.
W razie niezakwalifikowania do egzaminu zwracamy wpłaconą kwotę.

kontakt e-mail i tel. do organizatora: m.sprutta@cutob-poznan.pl lub biuro@cutob-poznan.pl, +48 530-676-888
strona internetowa: http://cutob-poznan.pl/kurs-przygotowawczy-do-egzaminu-na-uprawnienia-budowlane.html
Skan wypełnionego formularza zgłoszeniowego KPDENUB, klauzuli RODO i potwierdzenie PRZELEWU
prosimy przesyłać na dwa adresy e-mail: m.sprutta@cutob-poznan.pl i hanna.ciesielska@cutob-poznan.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
NA KURS PRZYGOTOWAWCZY DO EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Prosimy o czytelne wypełnienie danych – dane odręcznie lub komputerowo, a podpisy odręcznie.
imię i nazwisko: .................................................................................... specjalność: ...........................................................
adres: ................................................................................................... NIP: ............................... tel.: ................................
e-mail: .................................................................................................
dane do wystawienia faktury (w przypadku, gdy płatnikiem jest inna osoba lub instytucja):
...................................................................................................................................................... NIP: ................................
...............................................................
podpis uczestnika

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
DLA KLIENTÓW / UCZESTNIKÓW
KURSÓW I SZKOLEŃ, ORGANIZOWANYCH PRZEZ CUTOB PZITB POZNAŃ SP. Z O.O.
Poznań, dnia ……………………

imię i nazwisko: .............................................................................
adres: …………………………………………………………………………………..
[dane administratora danych] Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Usług Techniczno-

Organizacyjnych Budownictwa Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Poznaniu sp. z o.o.
z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań, dalej: Administrator).
Dane kontaktowe: e-mail: iod@cutob-poznan.pl, telefon: 570-659-365 lub 530-676-888
Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu zakwalifikowania do udziału w szkoleniu organizowanym przez
Administratora.
1. [cele i podstawy przetwarzania danych] Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w następujących celach:
a) w celu zakwalifikowania na szkolenie organizowane przez Administratora (podstawa prawna: art.
6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO);
b) w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na CUTOB PZITB w związku z realizacją
szkolenia, w szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania
rozliczeń podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
c) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Klientem a CUTOB PZITB
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
2. [odbiorcy danych] CUTOB PZITB może ujawnić dane osobowe Klienta podmiotom świadczącym na rzecz
CUTOB PZITB usługi prawne.
CUTOB PZITB może również powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klienta dostawcom usług lub
produktów, działającym na rzecz CUTOB PZITB, w szczególności podmiotom świadczącym CUTOB PZITB usługi
IT, księgowe, prawne, serwisowe, agencyjne, pocztowe, kurierskie, drukarskie.
Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, CUTOB PZITB
wymaga od takich dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności
i bezpieczeństwa danych osobowych Klienta przetwarzanych przez nich w imieniu CUTOB PZITB.
3. [okres przechowywania danych] Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres niezbędny do
realizacji szkolenia, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń
i czynów karalnych lub przez okres wymagany przepisami prawa, np. przepisami podatkowymi.
Po zakończeniu obowiązywania Umowy z Klientem jego dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu
bezpośredniego produktów lub usług CUTOB PZITB i będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody przez
Klienta. CUTOB PZITB pozostawi jednak imię, nazwisko oraz numer PESEL Klienta – wyłącznie dla uniknięcia
ponownego wykorzystania danych osoby w celach objętych sprzeciwem lub objętych cofniętą zgodą.
4. [prawa Klienta] Klient ma prawo: a) ostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,
b) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
c) ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
d) ograniczenia ich przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
e) przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO.
5.

Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane
Administratorowi na adres e-mail: iod@cutob-poznan.pl Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że CUTOB PZITB przetwarza jego dane osobowe z naruszeniem
przepisów RODO.

...............................................................
czytelny podpis klienta

