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Koleżanki i Koledzy Geodeci 

                               Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Olsztynie  wspólnie z Zespołem Rzeczoznawców 

Zarządu Głównego SGP zaprasza na kurs  przygotowawczy do egzaminu na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji 

w zakresach 1,2,4,5.  

Kurs obejmować będzie 44 godziny wykładowe. Spotkania szkoleniowe zaczną się od 26 marca 2021 r. Szczegółowy 

program kursu ukaże się do 10 lutego 2021 r. Spotkania będą odbywać się z zastosowaniem komunikatora internetowego Zoom 

Meeting. Przed rozpoczęciem kursu uczestnicy otrzymają link na wskazany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej, którego 

uaktywnienie za pomocą przeglądarki internetowej umożliwi udział w szkoleniu. Podczas kursu jego uczestnicy będą mogli zadawać 

pytania wykładowcy za pomocą chatu. 

Zgłoszenia na kurs ( zgodnie z załączonym formularzem należy dokonać do 19 marca 2021 r. Zgłoszenie może mieć postać 

dokumentu papierowego lub dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym, 

Dopuszcza się także przekazanie zgłoszenia w postaci skanu podpisanego uprzednio dokumentu papierowego. 

Zgłoszenia w postaci dokumentu elektronicznego, w tym w postaci skanu, należy przekazać pocztą elektroniczną na adres 

gilska@wp.pl  

Uwaga: Uczestnicy kursu mogą ubiegać się o dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Urzędach Pracy. 

Odpłatność za kurs wynosi 980.00 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt złotych). 

Dla członków SGP koszt uczestnictwa w kursie wynosi 930,00 zł ( słownie: dziewięćset trzydzieści złotych). 

Dodatkowych informacji  udziela Mariola Gilska Prezes Zarządu Oddziału SGP w Olsztynie- tel. kom. 608 488 121. 

Opłatę za kurs należy wpłacać na konto: 

mBank, nr. konta:  73 1140 0026 0000 3522 2900 1020 

             Warmińsko-Mazurski Oddział SGP w Olsztynie 

             10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1 

              Z dopiskiem: kurs na uprawnienia zawodowe 

 

Warunkami uczestnictwa w kursie są: 

1. Przekazanie organizatorowi kursu w terminie do 19 marca 2021 roku zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu zgodnego z treścią 

załączonego formularza; 

2. Dysponowanie urządzeniami teleinformatycznymi spełniającymi następujące wymagania techniczne: 

a) Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy), 

b) 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej), 

c) system operacyjny, taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja) Linux, 

Chrome OS, 

d) Połączenie internetowe o przepustowości nie mniejszej niż 2048 kbps (2 Mbps). 

                                                   

 

 

                                                                                              Z poważaniem 

                                                                                 Prezes Zarządu Oddziału SGP  
                                                                                                               w Olsztynie 
 
                                                                                                        mgr inż. Mariola Gilska 
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    KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu EUROPEJSKIEGO I Rady (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 )-Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1-, dalej zwanym 

„RODO”, Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Gorzowie Wlkp. informuje, że: 

1) administratorem danych osobowych, które zawarte będą w zgłoszeniu uczestnictwa w szkoleniu zwanym dalej 

„Administratorem” jest Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Olsztynie, 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1;  

2) kontakt z Administratorem jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej gilska@wp.pl;  

3) dane osobowe zawarte w zgłoszeniu uczestnictwa w szkoleniu, zwane dalej „danymi 

osobowymi” są niezbędne do udziału w szkoleniu a przekazanie tych danych jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich 

przetwarzanie;  

4) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A oraz b RODO wyłącznie w celu organizacji szkolenia oraz 

wystawienia zaświadczenia o udziale w szkoleniu;  

5) każdej osobie wymienionej w zgłoszeniu uczestnictwa w szkoleniu, zwanym dalej „zgłoszeniem”, w każdej chwili przysługuje 

prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgodnie wpłynie na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem;  

6) każdej osobie wymienionej w zgłoszeniu, zgodnie z RODO, przysługuje także prawo:  

a) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,  

b) do żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,  

c) do żądania usunięcia swoich danych osobowych, w przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, niż to konieczne, tj. przez 

okres realizacji,  

d) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane 

niezgodnie z przepisami RODO;  

7) dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres realizacji zadań wynikających 

z organizacji szkolenia, z uwzględnieniem okresu archiwizacyjnego, wynikającego z odrębnych przepisów; 

8) w odniesieniu do danych osobowych zawartych w zgłoszeniu decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.    
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