UMOWY O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ MIESZKANIOWĄ
TREŚĆ, ZAWIERANIE, WYKONYWANIE I OCENA. PRAKTYCZNE ASPEKTY POSTĘPOWANIA

6 czerwca 2018 r. – Warszawa (SCSK „Żurawia”, ul. Żurawia 47)
DANE DO FAKTURY:

Urząd/Wspólnota mieszkaniowa/Firma ....................................................................................................................................................
NIP ......................................................Ulica ..............................................................................................................................................
Kod pocztowy ......................................... Miejscowość..............................................................................................................................

Imię i nazwisko uczestnika

Stanowisko

Telefon kontaktowy

E-mail

Koszt udziału w szkoleniu: 307,50 zł brutto (250 zł + 23% VAT)
Potwierdzam, że opłata za uczestnictwo w szkoleniu w kwocie ………………...zł (słownie: ....................…………………………………………)
została/zostanie przelana na konto MUNICIPIUM SA w Alior Bank nr rachunku: 71 2490 0005 0000 4600 8605 8712

□ Oświadczam, że jestem płatnikiem VAT i upoważniam MUNICIPIUM SA do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu
□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie przez MUNICIPIUM SA do celów marketingowych i promocji towarów oraz usług
ww. spółki drogą elektroniczną i drogą zwykłą.

□ Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MUNICIPIUM SA na wyżej podany adres poczty elektronicznej informacji handlowych zgodnie z ustawą o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.Dz.U.2016 r.poz.1030 z późn. zm.), a także na przekazywanie informacji handlowych innymi sposobami,
w szczególności drogą telefoniczną, listową czy faksem, zgodnie z art.172 Prawa telekomunikacyjnego (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1489).

□ Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych przez MUNICIPIUM SA podmiotom współpracującym z MUNICPIUM SA w celach marketingu
produktów i usług tych podmiotów.
Administratorem danych jest Międzykomunalna Spółka Akcyjna MUNICIPIUM z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Konduktorska 18/7, 00-775
Warszawa, REGON: 006375209, dane zbierane i przetwarzane zgodnie z wyżej wymienionymi celami, bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą
udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art.7 pkt.6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn.
zm.), przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych.
Poprzez wpisanie się na listę uczestników wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Międzykomunalną Spółkę Akcyjną MUNICIPIUM
dla celów niniejszego szkolenia.
………………………………………………………………………
miejscowość, data

Wypełnione karty zgłoszeniowe prosimy przesyłać na
adres e-mail: szkolenia@municipium.com.pl
lub faksem: (22) 242 80 57.
Szczegółowe informacje uzyskają Państwo pod numerem
telefonu 22 242 80 24

………………………………………………….
podpis
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu szkolenia.
Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w szkoleniu bez ponoszenia
konsekwencji, jeśli zgłosi organizatorowi swoją rezygnację najpóźniej
5 dni przed terminem szkolenia, w przeciwnym razie uczestnik zostanie
obciążony pełnymi kosztami. Brak wpłaty dzień przed terminem szkolenia
nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału. Dopuszcza się zmianę osoby
zgłoszonej po uprzednim poinformowaniu organizatora.

