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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA  
XXIII KALISKA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA 

 

Temat: „Zmiany regulacji prawnych z zakresu katastru nieruchomości i ich ocena” 
Termin: 

Miejsce: 

 

Koszt: 

20-21 kwietnia  2023 r.  

Ostrów Wielkopolski, ul. Limanowskiego 134 – Hotel Borowianka Centrum Hotelowo-Konferencyjne 

 

Wskazać opcję zakwaterowania: 

 1 476,00 zł brutto od osoby – nocleg w pokoju jednoosobowym (liczba miejsc ograniczona) 

 

1 353,00 zł brutto od osoby – nocleg w pokoju dwuosobowym 

 

Opłata brutto zawiera 23% podatku VAT 

  Koszt uczestnictwa w konferencji obejmuje m.in.: materiały konferencyjne, noclegi (19/20 oraz 20/21 kwietnia), 

uczestnictwo w prezentacjach, przerwy kawowe, obiady i uroczystą kolację. 

Koszty dojazdu uczestnicy konferencji pokrywają we własnym zakresie. 
 

Konto: Numer konta: 78 1140 0026 0000 3522 2900 1027 

koniecznie z dopiskiem „ konferencja 20-21.04.2023r. - opłata za: „(nazwisko i imię)” 

 

Dane uczestników: Imię i Nazwisko Uczestnika/ dane kontaktowe  

 

1………………………………………………………………tel. ……………………………... e-mail: …………………………………………….. 

2………………………………………………………………tel. ……………………………... e-mail: …………………………………………….. 

3……………………………………………………………… tel. ……………………………... e-mail: …………………………………………….. 

4……………………………………………………………… tel. ……………………………... e-mail: …………………………………………….. 

  Dane do faktury: (Należy podać dokładne dane płatnika faktury): 

Pełna nazwa instytucji zgłaszającej/ Imię i nazwisko osoby prywatnej 

ODBIORCA (dokładna nazwa): NABYWCA (dokładna nazwa): 

Adres (z kodem pocztowym): 

 

 

Adres (z kodem pocztowym): 

 

NIP: NIP: 
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Dodatkowych  informacji  udzielają: 
 

Jerzy Machlański – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego - tel. +48 511-868-250 

Bartłomiej Niewiadomski – sekretarz Komitetu Organizacyjnego - tel. +48 609-125-995 

Wiesław Makiewicz – sprawy finansowe - tel. +48 505-107-924 

Stanisław Cegielski – koordynator - tel. +48 600-353-859 

dr inż. Ludmiła Pietrzak – przewodnicząca Sekcji Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - tel. +48 601-250-729 

 

Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać na załączonym formularzu i wysłać do 14 kwietnia 2023r. 

na adres e-mail: kalisz@sgp.geodezja.org.pl  

 

Przesłanie niniejszej karty zgłoszenia uczestnictwa stanowi zobowiązanie do uczestnictwa w konferencji i zapłaty. Rezygnacja z udziału 

w konferencji na 4 dni lub krócej przed jego terminem nie stanowi podstawy do zwrotu wpłaconej kwoty. Brak wpłaty nie jest 

jednoznaczny z rezygnacją z udziału. Osoby, które nie odwołają pisemnie rezygnacji, a nie wezmą udziału w konferencji, zostaną 

obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej faktury VAT. Przerwanie konferencji nie powoduje  zwrotu opłaty. 

 

Klauzule Informacyjne RODO  
Informujemy, że podawanie przez Państwa danych niezbędnych do organizacji konferencji ma charakter obowiązkowy i służy 

do rejestracji uczestników oraz wystawienia faktury.  
Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Warszawie 00-043,  

ul. T. Czackiego 3/5 lok 416, zwane dalej: „Administratorem”.  

Możecie Państwo kontaktować się z Administratorem danych pisząc na adres e-mail: biuro@sgp.geodezja.org.pl 
Udostępnione dane osobowe są niezbędne i będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji konferencji. 
W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, ale cofnięcie 

zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.  
Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres realizacji zadań wynikających z organizacji 

konferencji, stanowiący podstawę ich przetwarzania z uwzględnieniem okresu archiwizacyjnego, wynikającego z odrębnych 

przepisów.  
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, przysługują Państwu poniższe prawa:  

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
3. prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w RODO;  
4. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;  
5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa żadnych zautomatyzowanych decyzji, 

w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 

Oświadczam, że akceptuję warunki uczestnictwa i upoważniam SGP do wystawiania faktury imiennej / na firmę bez składania 

podpisu z naszej strony osoby upoważnionej. 

Wyrażam zgodę  / nie wyrażam zgody*  na otrzymywanie informacji o szkoleniach i konferencjach organizowanych przez SGP 

w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). 

 

 

 

 

 

 
.....................................................................................................................……………………..…....................................................... 
                Pieczęć instytucji              Data                     Czytelny podpis osoby uprawnionej 

               
Objaśnienia :  
* niewłaściwe skreślić 
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