
STOWARZYSZENIE NAUKOWO-TECHNICZNE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW OGRODNICTWA ODDZIAŁ POZNAŃSKI
UL. WIENIAWSKIEGO 5/9, 61 – 712 POZNAŃ
TEL/FAX   61 853 67 16 e-mail: sito@sito.poznan.pl www.sito.poznan.pl 

Nr ewid. ……../………
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

NA KURS INSPEKTOR NADZORU TERENÓW ZIELENI
17-22 stycznia 2022 r.

Poznań
1. Dane kandydata:

Lp. Dane kandydata
1 Nazwisko
2 Imiona
3 Data urodzenia
4 Wykształcenie

Kierunek/specjalizacja
Nazwa i adres szkoły/uczelni
Data ukończenia

5 Adres zamieszkania
6 Adres do korespondencji
7 Aktualne miejsce pracy (nazwa, adres)
8 Telefon kontaktowy
9 E-mail

1. Doświadczenie zawodowe:

Lp. Nazwa i adres zakładu pracy Data Stanowisko Zrealizowane prace, projekty
1
2
3
4
5

2. Dane do wystawienia faktury:

Lp. Dane do faktury/Dane płatnika
1 Nazwa płatnika:

Nazwa zakładu pracy/firmy/Imię i nazwisko
2 Adres (ulica, kod pocztowy, miasto)
3 NIP 

4 Nr telefonu 
5 Adres e-mail 
6 Inne 

……………………………………………………….. 
                                                                                                                                                       (podpis)

http://www.sito.poznan.pl/
mailto:sito@sito.poznan.pl


3. Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem wskazanym w formularzy zgłoszeniowym

4. Rezygnacja z kursu (tylko w formie pisemnej) jest możliwa przed jego rozpoczęciem: 

•powyżej 5 dni bezkosztowo, 
•na 4 dni przed i mniej, w wysokości 50% kwoty uczestnictwa, 
•w  dniu  kursu/webinarium,  w  przypadku  nieobecności  zgłoszonego  uczestnika  bez  uprzedniej
rezygnacji opłata wyniesie 100% kwoty uczestnictwa. 

Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów szkolenia uczestnikowi w przypadku nie pojawie -
nia się zgłoszonego na kursie/webinarium z powodów technicznych nie leżących po stronie Organiza-
tora. 

5. Organizator ma prawo odwołać kurs z przyczyn niezależnych lub w przypadku małej liczby zgłoszeń.

W przypadku odwołania kursu przez Organizatora Strona Zamawiająca otrzyma pełny zwrot wpłaconej 
na konto Organizatora zapłaty.

6. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o uczestnictwie decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń.

7. Formularz zgłoszenia należy odesłać mailem na adres: sito@sito.poznan.pl 

mailto:sito@sito.poznan.pl


KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH

Zgodnie z  art.  13 ust.  1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE)  2016/679 z  27.04.2016 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)
(Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że: 

Administratorem danych  osobowych  uczestników  oraz  płatników  jest  Stowarzyszenie  Naukowo-Techniczne
Inżynierów  i  Techników  Ogrodnictwa  Oddział  w  Poznaniu  ul.  H.  Wieniawskiego  5/9,  61-712  Poznań.
Dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  administratora  w  celu  świadczenia  usługi  organizacji  kursu.
Podmiotom danych przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących ich danych i ich poprawiania. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do korzystania z usług administratora.

"Zgoda na przetwarzanie danych osobowych"

 Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  przez  Stowarzyszenie  Naukowo-Techniczne
Inżynierów  i  Techników  Ogrodnictwa  Oddział  w  Poznaniu  ul.  Wieniawskiego  5/9,  61-712  Poznań,
zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb przeprowadzenia kursu.

………………………………………………………………………………
                                                                                                                 Data i podpis uczestnika 

"Zgoda na przetwarzanie danych osobowych"

 Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji i ofert o kursach i szkoleniach na adres e-mail podany
w  formularzu  zgłoszeniowym  przez  Stowarzyszenie  Naukowo-Techniczne  Inżynierów  i  Techników
Ogrodnictwa Oddział w Poznaniu, 

………………………………………………………………………………
                                                                                                                       Data i podpis uczestnika 

Informujemy,  że  Państwa zgoda może zostać  cofnięta  w dowolnym momencie  przez  wysłanie  wiadomości
e-mail na adres e-mail: sito@sito.poznan.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy. Informujemy, że nie jesteście
Państwo  profilowani.  Państwa  dane  nie  będą  przekazywane  poza  Stowarzyszenie  Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Oddział w Poznaniu ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

Zgoda może być w każdej chwili odwołana. 

………………………………………………………………………………
Data i podpis uczestnika 

*) Warunkiem uczestnictwa w kursie jest przysłanie podpisanego zgłoszenia i udzielenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych:

mailto:sito@sito.poznan.pl

