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IV Konferencja 

 „NOWOCZESNE SAMOCHODY TECHNOLOGIA NAPRAW I LIKWIDACJA 

SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH” 
 

 
 

Formy przesyłania zgłoszenia: 

1. Wypełnienie karty  i odesłanie jej na adres:  

- pocztą: Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego, ul. Kochanowskiego 45/5,  

01-864 Warszawa 

- e-mailem: konferencja@rzeczoznawcy.com.pl 

 

 

Zgłoszenie i opłatę za udział w konferencji (600 zł netto / 1 osoba,  738 zł brutto / 1 osoba)  prosimy wnosić do 5 maja 2022r.  

na rachunek bankowy: 39 1050 1054 1000 0022 6349 5208. 

Dla członków  SRTSiRD – rabat 10%. 

Powyższa cena obejmuje: udział w obradach Konferencji, materiały konferencyjne, obiad  oraz przerwy kawowe. 
 

 
 

19.05.2022 r. 
Liczba zgłaszanych 

uczestników   

Imię i Nazwisko 

uczestnika   

Imię i Nazwisko 

uczestnika   

Imię i Nazwisko 

uczestnika   

Imię i Nazwisko 

uczestnika   

Imię i Nazwisko 

uczestnika   

Dane do faktury 

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą 
Nazwa podmiotu   

Kod pocztowy   Poczta   

Miejscowość   

Ulica   

Nr domu   Nr lok   

NIP   

mailto:konferencja@rzeczoznawcy.com.pl


Dane kontaktowe 
Adres email   

Nr telefonu   

Zgoda na wystawianie faktur w postaci elektronicznej 

Tak   Nie   

Dane do faktury 

Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej 
Imię i Nazwisko   

Kod pocztowy   Poczta   

Miejscowość   

Ulica   

Nr domu   Nr lok   

Pesel   

Dane kontaktowe 
Adres email   

Nr telefonu   

Zgoda na wystawianie faktur w postaci elektronicznej 

Tak   Nie   
 

 
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 Konferencji 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 Konferencji w przypadku zaistnienia przyczyn od niego niezależnych. 

Uczestnikowi przysługuje wtedy zwrot kosztów do wysokości wpłaconej kwoty. 

 

 

 

 

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

               data,  podpis Uczestnika 
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