POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2, 15-950 Białystok,
tel./fax: +48 85 742 04 81, tel.: +48 881 966 223
e-mail: pzitb@notbial.com.pl, www.pzitb.bialystok.pl

Szanowni Państwo,
uprzejmie zapraszamy na I spotkanie z cyklu „WARSZTATY INŻYNIERSKIE
PZITB”, które odbędą się w dniu 21 czerwca (czwartek) 2018 r. w godzinach
10.00 – 12.30 w sali 203 (II piętro) w budynku NOT przy ul. Skłodowskiej 2 w Białymstoku.
Tematem spotkania będą zasady wykonywania ekspertyz budowlanych, omówione na
podstawie materiałów XV Konferencji Naukowo-Technicznej „WARSZTAT PRACY
RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO”.

Warsztaty poprowadzi mgr inż. Waldemar Orłowski z Polskiego Związku Inżynierów
i Techników Budownictwa – Oddział w Białymstoku.

Informacje o warsztatach oraz przyjmowanie zgłoszeń można uzyskać osobiście
w Biurze Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Białymstoku
przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 2, pok. 204 oraz telefonicznie pod numerami telefonów:
(85)

742-04-81,

881 966

223,

ewentualnie

drogą

pzitb@notbial.com.pl

Warsztaty są bezpłatne.
Zapraszamy do udziału !!!

elektroniczną

na

adres:

Klauzula informacyjna
Uprzejmie informuję, że:
1.

Administratorem

Pana/Pani

danych

jest

PZITB

Oddział

w

Białymstoku,

ul. M. Skłodowskiej – Curie 2, 15-950 Białystok, e-mail: pzitb@bialystok.enot.pl
2.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji „Warsztatów Inżynierskich PZITB”

i wynikających z tego wymogów formalnych pomiędzy Panem/Panią a PZITB Oddział
w Białymstoku, na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO.
Dane będą również przetwarzane celem wykonania obowiązków prawnych. Administrator
przetwarza następujące dane osobowe: adres email, numer telefonu kontaktowego, dane
kontaktowe.
3.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub

ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania
i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadania, w przypadku

niepodania danych nie będzie możliwe przyjęcie zgłoszenia udziału w „Warsztatach”.
5.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.

Odbiorcami danych będą tylko instytucje państwowe i urzędy upoważnione z mocy prawa.
6.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą zautomatyzowane ani nie będą podlegały

profilowaniu.
7.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa

trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

