
 

SRTSiRD 

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO 

EKSPERTMOT 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

S P E C J A L I S T Y C Z N E  S Z K O L E N I E  S E M I N A R Y J N E  

01-864 Warszawa, ul. Kochanowskiego 45  

  e-mail: szkolenie@rzeczoznawcy.com.pl   

 

Temat szkolenia 
 

 

 
Data szkolenia  

 
Imię i nazwisko uczestnika/ów PESEL 

  

  

  

  

  

  

Adres do korespondencji 
  

 

Telefon kontaktowy  

E-mail  

 

Dane do faktury* 

Podmiot 

Prowadzący działalność gospodarczą Nieprowadzący działalności gospodarczej 

NIP  PESEL  

 

Nazwa firmy  

Kod pocztowy  Poczta  Miejscowość  

Ulica  Nr domu  Nr lokalu  

 

Zgoda na wystawianie faktur drogą elektroniczną TAK/NIE 

* Faktury wystawiane na podstawie wpłat, będą wręczane w dniu szkolenia. Nieodebrane prześlemy pocztą na wskazany w  zgłoszeniu adres 

 

Zgłoszenie można przesłać pocztą na adres: Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej 

i Ruchu Drogowego, ul. Kochanowskiego 45/5, 01-864 Warszawa lub drogą e-mailową: 

szkolenie@rzeczoznawcy.com.pl - najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia. 

 

Wpłaty za szkolenia należy dokonać najpóźniej na 2 dni przed szkoleniem na rachunek bankowy 

Stowarzyszenia:  

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego 

01-864 Warszawa ul. Kochanowskiego nr 45 

61 1050 1054 1000 0022 6349 5588 
 



 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 

144, poz. 1204) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie przez Stowarzyszenie 

Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego w celu realizacji szkolenia i wystawienia faktury 

zgodnie z wymaganiami Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rządu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

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) i zgodnie z wymaganiami Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018r., poz. 1000 z póź. 

zmianami) na przetwarzanie danych osobowych konkretnej osoby oraz realizacji obowiązków podatkowo-

rozliczeniowych zgodnie z wymogami obowiązujących ustaw podatkowych. Na wniosek uczestnika zostanie 

udzielony wgląd do swoich danych osobowych i może żądać ich poprawienia lub usunięcia.  

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Oświadczeniem informacyjnym dla Członków/Klientów Stowarzyszenia 

Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego  

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku zaistnienia przyczyn od niego 

niezależnych. Uczestnikowi przysługuje wtedy zwrot kosztów do wysokości wpłaconej kwoty.  

 

 

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

            data, podpis Uczestnika 
 
 
 
 
 


