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Stowarzyszenie Geodetów Polskich 

Oddział w Gdańsku 

ul. Rajska 6, 80-850 Gdańsk 
 

www.gdansk.sgp.geodezja.org.pl  

 

Gdańsk, dnia 12.07.2019 r.  
 

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku 
 

ZAPRASZA NA: 
 

Szkolenie nt. „Nowoczesne technologie w geodezji i kartografii”  
m.in. pokaz nowoczesnego sprzętu geodezyjnego w terenie 

oraz  
Seminarium pn: „GEODEZJA 3M na 100” 

prezentacja osiągnięcia mierniczych-geodetów z terenu nie tylko Trójmiasta  
w związku z obchodami w 2019 roku 100-lecia SGP oraz Polskiej Geodezji. 

 

Zaproszenie adresowane jest do pracowników administracji publicznej, służby geodezyjnej i kartograficznej 
szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego oraz wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych.  
 

UWAGA:  
atrakcją szkolenia będą XXXVI Mistrzostwa Geodetów w Tenisie Ziemnym na kortach Lechii Gdańsk 
 

Termin:  

29.08 – 30.08.2019 r. – SZKOLENIE 
31.08.2019 r. – SEMINARIUM 

Koszt szkolenia:  
 

100 PLN brutto od osoby za udział w SZKOLENIU 
50 PLN brutto od osoby za udział w SEMINARIUM  

Koszty noclegu i wyżywienia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. 
 
 

Miejsce:  
  SZKOLENIE - tereny klubu LECHIA-GDAŃSK ul. Traugutta 29 w Gdańsku 
SEMINARIUM - sala konferencyjna Hotel "AMBER" 80-152 Gdańsk ul. Powstańców Warszawskich 45 

 

Opłata:  
 

Stowarzyszenie Geodetów Polskich  Oddział w Gdańsku 
ul. Rajska 6; 80-850 Gdańsk 

 

nr konta: Citibank Handlowy  Nr  09 1030 0019 0109 8530 0010 5885 
z dopiskiem SZKOLENIE sierpień’2019 nazwisko i imię 

 

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu wg załączonego FORMULARZA ZGŁOSZENIA 
wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: szkolenie_geodezyjne@wp.pl  

do dnia  12 sierpnia 2019 r. 
 

Dodatkowych informacji udzielają: 

Barbara Kaczmarczyk tel. kom. 505594841 email: bkaczmarczyk@autograf.pl 

Ryszard Rus   tel. kom. 602-318-537 e-mail: r.rus@wp.pl 

http://gdansk.sgp.geodezja.org.pl/
http://www.gdansk.sgp.geodezja.org.pl/
mailto:szkolenie_geodezyjne@wp.pl
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FORMULARZ UCZESTNICTWA  
 

Szkolenie nt. „Nowoczesne technologie w geodezji i kartografii” oraz  
Seminarium pn: „GEODEZJA 3M na 100” 

GDAŃSK 29.08. - 31.08.2019 r. 
 

Miejsce: 
SZKOLENIE - tereny klubu LECHIA-GDAŃSK ul. Traugutta 29 w Gdańsku 

SEMINARIUM - sala konferencyjna Hotel "AMBER" 80-152 Gdańsk ul. Powstańców Warszawskich 

Koszt: 
100 PLN brutto od osoby za udział w SZKOLENIU (29-30.08.2019 r.) 

50 PLN brutto od osoby za udział w SEMINARIUM (31.08.2019 r.) 

Konto: 

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Gdańsku, ul. Rajska 6, 80-850 Gdańsk 
nr konta: Citibank Handlowy NRB:  09 1030 0019 0109 8530 0010 5885 

koniecznie z dopiskiem: „Szkolenie sierpień 2019” nazwisko i imię 
 

 

 Dane uczestników: 

Nazwisko i imiona, PESEL* 
 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………….. 
 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….. 

Liczba osób: Kwota wpłaty: Data wpłaty: 
[dla JST zgodnie z terminem na Fakturze] 

* Dane obowiązkowe niezbędne do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia 
 
 
 

Dane do faktury:  Na fakturze muszą znaleźć się 2 podmioty: Nabywca i Odbiorca 
 
 
Nabywca: 
 

Pełna nazwa instytucji zgłaszającej / Imię i nazwisko osoby prywatnej 
 
 

Adres  
 

ulica i nr lokalu 

miejscowość: kod pocztowy: 

NIP: tel. kontaktowy: e-mail: 

 
 

 
 
Odbiorca: 
 

Pełna nazwa instytucji zgłaszającej / Imię i nazwisko osoby prywatnej 
 
 

Adres  
 

ulica i nr lokalu 

miejscowość: kod pocztowy: 

NIP: 
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Klauzule Informacyjne RODO 
Informujemy, że podawanie przez Państwa danych niezbędnych do organizacji w dniach 29.08. - 31.08.2019 r. szkolenia nt. 
„Nowoczesne technologie w geodezji i kartografii” *  oraz seminarium pn: „GEODEZJA 3M na 100” *. 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Gdańsku z siedzibą przy ul. Rajska 6, 
80-850 Gdańsk., zwane dalej: „Administratorem”.  

Możecie Państwo kontaktować się z Administratorem danych pisząc na adres e-mail: gdansk@sgp.geodezja.org.pl 
Udostępnione dane osobowe są niezbędne i będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji w dniach 29.08. - 31.08.2019 r.  szkolenia 
nt. „Nowoczesne technologie w geodezji i kartografii” * oraz seminarium pn: „GEODEZJA 3M na 100” *. 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 
szkolenia, stanowiący podstawę ich przetwarzania z uwzględnieniem okres 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 zgodna 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 2002 r. nr 144 poz. 1204) 

 
Objaśnienia :  

 * niewłaściwe skreślić  
 
………………………………………………………………     ………………………………………………………………………. 

                      Data i pieczęć instytucji  Czytelny podpis osoby upoważnionej  
 
 
 

oraz OŚWIADCZENIE JEDNOSTKI 
….……………………………. 
 (miejscowość i data) 

…………….…………………………..…………. 
    (pieczęć jednostki delegującej) 
 

Stowarzyszenie Geodetów Polskich 
ul. Czackiego 3/5 

00-043 Warszawa 
OŚWIADCZENIE JEDNOSTKI 

W celu zastosowania zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług z późniejszymi zmianami – świadomy odpowiedzialności karnej 
za składanie fałszywych zeznań na podstawie art. 415 KC – oświadczam, że: 

 
…………………………………………………….……………………………………………………………………….…………………...…… 

imię i nazwisko 

………………………………………………………………………………………………………………….……….…………………………… 
imię i nazwisko 

……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….… 
imię i nazwisko 

Uczestnik Szkolenia nt. „Nowoczesne technologie w geodezji i kartografii” oraz Seminarium pn: „GEODEZJA 3M 
na 100” jest związany działalnością zawodową w dziedzinie geodezji i kartografii, a uzyskana wiedza przełoży się 

na poziom świadczonych przez niego usług. 

1) Opłata za udział jest finansowana w całości ze środków publicznych w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

2) Jednostka zaliczana jest do sektora finansów publicznych na podstawie art. 9 ustawy o finansach publicznych 
j/w. 

 

…………………………. 
(pieczęć i podpis) 
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