
 
 

Środkowopomorskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Koszalinie  

zaprasza, na szkolenie i warsztaty w dniach 13 - 15 października 2022 r. w Kołobrzegu 

w AQUARIUS HOTEL SPA & WELLNESS, ul. Kasprowicza 24. 
 

Tematy: 

13 października 2022 r.  

„WARSZTATY DLA PRAKTYKÓW czyli POWRÓT DO ŹRÓDEŁ WYCENY”  

Część I. Ekonomiczne i metodyczne zasady wyceny nieruchomości na przykładach.  

Część II. Problem samowoli budowlanej w wycenie nieruchomości 
 

15 października 2022 r  

„POWIERZCHNIA BUDYNKU NIEJEDNO MA IMIĘ”  
 

prowadzący:  dr inż. Zdzisława Ledzion-Trojanowska – rzeczoznawca majątkowy nr 

uprawnień MGPiB 414, inżynier budownictwa, doktor nauk technicznych, wieloletni 

pracownik naukowy Katedry Nieruchomości Uniwersytetu Łódzkiego i Wydziału 

Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. 

 

14 października 2022 r.  
I. Nowe przepisy w prawie geodezyjnym i kartograficznym oraz prawie budowlanym ważne  

    dla rzeczoznawcy majątkowego. 

II. Czy możliwy jest proces inwestycyjny na wycenianej nieruchomości – czy wyceniana   

     nieruchomość może być potencjalnie działką budowlaną – różne uwarunkowania –    

     wykorzystanie GEOPORTAL do oceny możliwości inwestycyjnych 
 

prowadzący: dr inż. Ludmiła Pietrzak 

Redaktor Naczelna Przeglądu Geodezyjnego, Geodeta uprawniony zakres 1,2,3,5,6,7 

Rzeczoznawca Majątkowy nr uprawnień 2006 od 28/06/1996, Biegły Sądowy, Planista, 

Fotogrametra, Klasyfikator Gruntów. 
 

 

Odpłatność dla osób posiadających uprawnienia* korzystających z noclegów:                     1 400,00 zł  
 

Odpłatność dla osób posiadających uprawnienia* (pokój jednoosobowy)                       1 800,00 zł  
 

Odpłatność dla osób posiadających uprawnienia* nie korzystających z noclegów :              1 100,00 zł 
  

Odpłatność za osobę towarzyszącą:                                               1200,00 zł 
 

Koszt uczestnictwa obejmuje: dwa noclegi z 13/14 października i z 14/15 października 2022 r., 

materiały szkoleniowe, zaświadczenie o odbytym szkoleniu i warsztatach, wyżywienie w trakcie 

trwania szkolenia i warsztatów.  

Zgłoszenie uczestnictwa (karta w załączeniu) w zajęciach należy przesłać najpóźniej do dnia 

05.10.2022 r. drogą elektroniczną na adres ssrm.koszalin@gmail.com lub na adres 

Środkowopomorskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych ul. Zwycięstwa 140,  

75-613 Koszalin, pok. 219.                
 

Należność za szkolenie prosimy wpłacać do dnia 05.10.2022 r. przelewem na konto Stowarzyszenia:     

BOŚ O/Koszalin 67 1540 1043 2001 8100 5500 0001 
 

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń !  
 

mailto:ssrm.koszalin@gmail.com


Szkolenie i warsztaty realizują ustawowy obowiązek doskonalenia kwalifikacji zawodowych 

rzeczoznawców majątkowych i pozwolą uzyskać  wymaganą w 2022 r. ilość punktów za 

doskonalenie kwalifikacji zawodowych określoną w § 4 ust 3 w związku z § 2 pkt 2 tj. 6 punktów 

za warsztaty i 6 punktów za szkolenie Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 

kwietnia 2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców 

majątkowych. 
 

Poniżej zgłoszenie, ramowy i szczegółowy program szkolenia i warsztatów ! 

ZGŁOSZENIE 

UCZESTNICTWA W SZKOLENIU I WARSZTATACH W DNIACH  13-15.10.2022 W KOŁOBRZEGU: 

Imię i nazwisko...............................…………………………..………................... 

Adres ....................................................................................................................... 

telefon: ....................................... e-mail ……………............................................. 

Nr uprawnień rzeczoznawcy majątkowego………………………………….. 

Niniejszym zgłaszam swoje uczestnictwo w szkoleniu i warsztatach w dniach  

13-15.10.2022 r.  

Opłatę za uczestnictwo zobowiązuję się przekazać w terminie do  
 

05 października 2022 r. 

na konto: Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Koszalinie 

(BOŚ O/Koszalin 67 1540 1043 2001 8100 5500 0001), bądź w biurze 

Stowarzyszenia w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 140 pok. 219 . 
 

REZERWACJA NOCLEGÓW:  

1. 12/13.10.2022 R.      TAK/NIE   (KOSZT NOCLEGU  POKÓJ 2 OSOBOWY 389 ZŁ,  POKÓJ                                                                        

    1 OSOBOWY 368 ZŁ) 

2  13/14.10.2022 R.     TAK/NIE*  

3. 14/15.10.2022 R.     TAK/NIE* 

4. 15/16.10.2022 R.     TAK/NIE ((KOSZT NOCLEGU  POKÓJ 2 OSOBOWY 389 ZŁ,  POKÓJ                                                                         

    1 OSOBOWY 368 ZŁ) 

5. REZERWACJA DLA OSOBY TOWARZYSZĄCEJ       TAK/NIE*  

* NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ 

DATA …………………….. 2022 R.                                                          PODPIS  ……………. 
 

Dane do faktury (firma, NIP): 
 

Firma:  ................................................................….............................................................................. 

Adres:   ...........................................................………............................................................................. 

NIP       .........................................................………................................ 

Jestem płatnikiem podatku VAT, wyrażam zgodę na wystawienie faktury  bez mojego podpisu. 
 

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc rezygnacja ze szkolenia może nastąpić najpóźniej na 7 dni 

przed szkoleniem, po tym terminie nie zwracamy kosztów za rezygnację z uczestnictwa. 
 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uczestnictwa w szkoleniu organizowanym 

przez ŚSRzM w Koszalinie.  
 

DATA ……………………..     2022 R.                                                          PODPIS ………………… 
 



Program warsztatów - szkolenia  w Kołobrzegu w dniach 13-15 października 2022 r. 
 

13.10.2022–  I dzień   

temat: 

„WARSZTATY DLA PRAKTYKÓW czyli POWRÓT DO ŹRÓDEŁ WYCENY”  

Część I. Ekonomiczne i metodyczne zasady wyceny nieruchomości na przykładach.  

Część II. Problem samowoli budowlanej w wycenie nieruchomości 
 

prowadzący:  dr inż. Zdzisława Ledzion-Trojanowska  

 
godz.  9

00
  otwarcie – Prezes ŚSRM 

 

godz.  9
05

 
 
- 10

30
   warsztaty  

 

godz. 10
30 

- 10
50

  przerwa na kawę 

 

godz. 10
50

 - 12
20

  c.d. warsztatów 

  

godz. 12
20

 - 12
30

  przerwa  

 

godz. 12
30

 - 14
00

  warsztaty  

  

godz. 14
00

 – 15
00

 przerwa na obiad 

 

godz. 15
00

 – 16
30 

 c.d. warsztatów  

 

godz. 20
00

 – 2
00

  kolacja uroczysta przy muzyce DJ 

 
 

14.10.2022 - II dzień  

 

temat:  

I. Nowe przepisy w prawie geodezyjnym i kartograficznym oraz prawie budowlanym ważne  

    dla rzeczoznawcy majątkowego. 

II. Czy możliwy jest proces inwestycyjny na wycenianej nieruchomości – czy wyceniana   

     nieruchomość może być potencjalnie działką budowlaną – różne uwarunkowania –    

     wykorzystanie GEOPORTAL do oceny możliwości inwestycyjnych 
 

prowadzący: dr inż. Ludmiła Pietrzak 

 

godz. 8
00

 – 9
00

  śniadanie 

 

godz. 09
00

 – 10
30

 szkolenie 

 

godz. 10
30

 – 10
50

     przerwa na kawę 

 

godz. 10
50

 – 12
20

 c.d. szkolenia 

 

godz. 12
20

 – 12
30 

     przerwa 

 

godz. 12
30 

– 14
00

 c.d. szkolenia                

 

godz. 14
00

 – 15
00 

   przerwa na obiad 

 



godz.15
00

 – 16
30

 szkolenie 

 

godz. 16
30

 – 16
40 

     przerwa 

 

godz.16
40

 – 18
10

 szkolenie 

 

godz. 18
30

 – 20
00

  kolacja 

 

 

15.10.2022. - III dzień 

   

temat:  

„POWIERZCHNIA BUDYNKU NIEJEDNO MA IMIĘ”  
 

prowadzący:  dr inż. Zdzisława Ledzion-Trojanowska  

 

godz. 8
00 

– 9
00 

            śniadanie 

 

godz. 09
00

 – 10
30

 szkolenie  

 

godz. 10
30

 – 10
50 

    przerwa na kawę  

 

godz. 10
50

 – 12
20

 warsztaty     

 

godz. 12
20

 – 12
30 

   przerwa 

godz. 12
30

 – 13
55

 c.d. warsztatów 

 

godz. 13
55

 – 14
00

     zakończenie szkolenia i warsztatów  

 

godz. 14
00

 – 15
00 

    obiad 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMY ZAJĘĆ 

 

„WARSZTATY  DLA PRAKTYKÓW czyli POWRÓT DO ŹRÓDEŁ WYCENY”  
        Wykładowca :  dr inż. Zdzisława Ledzion-Trojanowska 
        Termin:  13 października 2022 r. 
 
  O szkoleniu: 
      Dla zdecydowanej większości celów wyceny określamy wartość rynkową nieruchomości. 
Pomimo istniejących regulacji prawnych i metodycznych procesu szacowania nieruchomości 
bardzo często, w konfrontacji z drugim operatem dotyczącym tej  samej nieruchomości, 
pojawia się problem rozbieżności wycen . Sytuacja ta wywołuje dyskusję na temat źródeł 
rozbieżności . Wtedy problemem staje się argumentacja uzasadniająca przyjęte założenia. 
Czasem nie wystarczą argumenty prawne lub metodyczne  i należy sięgnąć głębiej – do 
źródeł wyceny.  Proponuję Państwu szkolenie, które pomoże odnaleźć drogowskazy 
dochodzenia do  prawidłowo określonej wartości nieruchomości. 
 

Program 
Część I. Ekonomiczne i metodyczne zasady wyceny nieruchomości na przykładach.  
 

1. Źródła rozbieżności w wycenie nieruchomości -wprowadzenie do tematu 
2. Ekonomia, metodyka i prawo jako podstawa prawidłowo sporządzonej wyceny . 
3. Co wynika z definicji wartości rynkowej? Jakie założenia przyjęte do wyceny  spełniają  
    definicyjne cechy wartości rynkowej? Przykłady. 

       4. Jak ekonomiczne zasady wyceny determinują sposób podejścia do wyceny  
          nieruchomości 
           4.1 Omówienie ekonomicznych zasad wyceny i konsekwencje ich  
            zastosowania dla  przyjętych założeń w poszczególnych metodach wyceny. Przykłady. 
           4.2. Wnioski z analizy ekonomicznych zasad dla praktyki wyceny.  
      5.Wybrane zagadnienia z praktyki wyceny ilustrowane przykładami. 
           5.1 Czy podejście porównawcze zawsze prowadzi do wartości rynkowej ? 
           5.2 .Podstawowe warunki poprawności zastosowania podejścia dochodowego  do  
                  określania wartości rynkowej nieruchomości. 
           5.3 Wycena części funkcjonalnych- możliwa czy niedopuszczalna ? Przykłady. 

 6. Dyskusja 
 

Część II. Problem samowoli budowlanej w wycenie nieruchomości 
 
      1.   Co stanowi samowolę budowlaną . 

2. Dokumenty procesy inwestycyjnego w świetle prawa budowlanego. 
3. Budynek bez ważnego pozwolenia na budowę  
4. Budynek bez pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu robót. 
5. Istotne i nieistotne odstąpienia od projektu. 
6. Legalizacja samowoli budowlanej i opłaty legalizacyjne. 
7. Jak podejść do problemu samowoli budowlanej w procesie wyceny. Dyskusja 

 

 

 

 

 



„POWIERZCHNIA BUDYNKU NIEJEDNO MA IMIĘ”  
 

       Wykładowca :  dr inż. Zdzisława Ledzion-Trojanowska 
       Termin:  15  października 2022 r.            
  O szkoleniu: 

      Wielkość powierzchni budynku to jeden z najistotniejszych czynników wpływających na 
wartość nieruchomości. Wielość przepisów definiujących w różny sposób powierzchnię 
budynku powoduje chaos pojęciowy. Dodatkowo, różne przepisy posługują się często tą 
samą nazwą  „powierzchnia użytkowa”, która w każdym z nich jest inaczej rozumiana. Jeśli 
nałożymy na to dwie istniejące normy obliczania powierzchni budynków  a  każda z nich 
definiuje 9 różnych rodzajów powierzchni, to mamy obraz złożoności tematu. Szkolenie ma 
odpowiedzieć  na pytanie jak prawidłowo ustalać powierzchnię budynków dla celu wyceny w 
podejściu porównawczym i dochodowym, dla celu wyodrębniania samodzielnych lokali,  dla 
celu podatku od nieruchomości, dla celu najmu lokalu mieszkalnego z zasobu gminy, dla celu 
ewidencji budynku i in. 
  

Program szkolenia 
 

1. Wprowadzenie.  
2. Zasady stosowania polskich i europejskich norm 
3. Normy polskie definiujące rodzaje powierzchni budynków.  

       4. Systematyka , definicje powierzchni i zasady obliczania powierzchni budynków wg  
          normy PN-70/B-02365 i  PN-ISO 9836 . Podobieństwa i różnice. 
       5. Zasady obliczania powierzchni budynku w  projekcie budowlanym 
       6.Definicje powierzchni użytkowej w świetle różnych przepisów prawa 
       7. Przykład obliczania różnych rodzajów   powierzchni budynku w kontekście celu, któremu  
             informacja o powierzchni ma służyć. 
      9. Podsumowanie 
 
Informacja o wykładowcy: 
Dr inż. Zdzisława Ledzion-Trojanowska – rzeczoznawca majątkowy nr uprawnień MGPiB 

414, inżynier budownictwa, doktor nauk technicznych, wieloletni pracownik naukowy 

Katedry Nieruchomości Uniwersytetu Łódzkiego i Wydziału Budownictwa, Architektury i 

Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. Wykładowca na studiach dziennych i  

podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości. Uprawnienia do wyceny nieruchomości 

posiada od 1993r. W latach 1994-2001 współorganizatorka i pierwsza Przewodnicząca 

Komisji Arbitrażowej przy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych 

(PFSRM). W latach 1993-2006 założycielka i Prezes Łódzkiego Stowarzyszenia 

Rzeczoznawców Majątkowych, a obecnie Prezes Honorowy Stowarzyszenia. Od 1996r do 

chwili obecnej członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej. Od 2004r. do 2012r. 

Przewodnicząca Rady Naukowo Programowej PFSRM. W 2005r. odznaczona najwyższym 

odznaczeniem PFSRM –Medalem Amicus de Rebus Peritorum Polonorum.Od 1996r. 

najpierw współwłaściciel firm VALOR Instytut Nieruchomości s.c. i VALOR Obsługa 

Nieruchomości s.c., a obecnie właściciel kancelarii rzeczoznawców majątkowych VALOR 

ADVISOR. Do grudnia 2021r. biegła sądowa Sądu Okręgowego w Łodzi. Współautorka Noty 

Interpretacyjnej „Zastosowanie podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości” 

wchodzącej w skład Standardów Zawodowych Rzeczoznawców Majątkowych PFSRM 

 
VALOR ADVISOR Zd zis ła wa  Le dz i on -T roj ano wsk a  

90–513 Łódź, ul. Andrzeja Struga 16,  

biuro@valor-advisor.eu  

 



Termin:  15  października 2022r.            
 

prowadzący: dr inż. Ludmiła Pietrzak 

 

I. Nowe przepisy w prawie geodezyjnym i kartograficznym oraz prawie 

budowlanym ważne dla rzeczoznawcy majątkowego 

 
1. Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach i jego zawartość 
2. Zmiany w Ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne po 31 lipca 2020 i 2021 
3. Zmiany dotyczące mapy zasadniczej 
4. Zmiany w ewidencji gruntów i budynków 

-jak jest aktualizowane egib 

-jakie dane starosta udostępnia w jakiej formie 

-wyrys i wypis z egib dla rzeczoznawcy 

5. Ochrona danych osobowych w procesie wyceny. Ochrona danych osobowych u Starosty. 
6. Udostępnianie danych osobowych z egib – komu – jakie dane- w jakiej sprawie 
7. Księga wieczysta  - dana osobowa? 
8. Co można bezkarnie zamieszczać w operacie szacunkowym – które dane są nieodpłatne, a za 

zamieszczanie których grozi nam kara i jaka kara 
9. Uwolnione dane w geodezji i kartografii – które? Czego możemy żądać od starosty w ramach 

uwolnionych danych i w jakiej formie 

 

II. Czy możliwy jest proces inwestycyjny na wycenianej nieruchomości – czy 

wyceniana nieruchomość może być potencjalnie działką budowlaną – różne 

uwarunkowania – wykorzystanie GEOPORTAL do oceny możliwości 

inwestycyjnych 

 
1. Szlabany inwestycyjne - strefy ograniczonej zabudowy na działkach potencjalnie 

budowlanych (woda płynąca, drogi, kolej, cmentarze, linie energetyczne, inne linie 
przesyłowe, fotowoltaika, lasy,  i kilka innych) – czy jest gdzie postawić np. budynek 
mieszkalny??? 

2. Ocena możliwości inwestycyjnych działki potencjalnie budowlanej z wykorzystaniem 
GEOPORTAL – jak sprawdzić na GEOPORTAL możliwości inwestycyjne działki budowlanej 

3. Wykorzystanie GEOPORTAL w operacie szacunkowym, np. ile budynków biurowych powyżej 
2 kondygnacji znajduje się na wybranym obszarze 

4.  Czy wyceniany teren jest na pewno inwestycyjny? 
5. użytek Bp i wyłączenie gruntów z produkcji 
6. Potencjalna działka budowlana – czy na pewno? – czy jest możliwe wyłączenie gruntów z 

produkcji rolnej lub leśnej 
7. Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej a opłaty z tytułu wyłączenia-ich uwzględnianie 

w operacie szacunkowym 
8. Grunty podlegające ochronie a WZIZT. Czy wydadzą decyzję WZiZT - czy będzie zgoda na 

proces inwestycyjny? 
9. Wuzetka na zagrodówkę i budowlankę – różnice i postrzeganie tych różnic w operacie 

szacunkowym  
10. Br (budownictwo zagrodowe)  czy B (budownictwo mieszkalne jednorodzinne) w kontekście 

wyceny nieruchomości. Ważne w przyjmowaniu transakcji do porównania  
11. Korzyść z budynku mieszkalnego na gruntach klasyfikowanych (użytek Br)  - niski podatek  - a 

wartość? 
12. Lz, Ls, Lzr - który z nich jest gruntem leśnym, na którym możliwy proces inwestycyjny, który 

chroniony. Na którym potencjalnie utworzymy działkę budowlaną. 
13. Użytek Ls na działce ewidencyjnej i potencjalne możliwości utworzenia działki budowlanej. 

Użytek LS a Uproszczony Plan Urządzania Lasu 
14. Użytek Br,  B, Ba, Bi, Bp 



15. Pułapki czyhające na rzeczoznawcę majątkowego dla różnych gruntów nieklasyfikowanych 
16. Różne definicje działki budowlanej w zależności od przepisu 
17. Możliwości utworzenia z gruntów rolnych działek budowlanych 
18. Nieruchomości rolne a ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego – możliwości utworzenia 

działek budowlanych 
19. Pozwolenia na budowę po 19 września 2020 w kontekście wyłączenia gruntów z produkcji 
20. Użytki kopalne w wycenie nieruchomości 
21. Fotowoltaika a wyłączenie gruntów z produkcji 
22. Dostęp do drogi publicznej w wycenie nieruchomości 
23. Użytek Tp w wycenie nieruchomości – jak go rozumieć. Kiedy użytek rolny, kiedy Tp a kiedy dr 
24. Dostęp do drogi publicznej w MPZP – jest czy go nie ma.  
25. Drogi wewnętrzna w MPZP – czy to coś znaczy w kontekście dostępu do drogi publicznej i 

wartości nieruchomości 
26. Minimalna i maksymalna szerokość dróg wewnętrznych – czy droga wewnętrzna spełnia 

przepisy 
 

Informacja o wykładowcy: 
dr inż. Ludmiła Pietrzak 

Redaktor Naczelna Przeglądu Geodezyjnego, Geodeta uprawniony zakres 1,2,3,5,6,7 

Rzeczoznawca Majątkowy nr uprawnień 2006 od 28/06/1996, Biegły Sądowy, Planista, 

Fotogrametra, Klasyfikator Gruntów. 
 

 

 

Obowiązek informacyjny 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest adres Środkowopomorskie Stowarzyszenie 

Rzeczoznawców Majątkowych ul. Zwycięstwa 140,  
75-613 Koszalin, pok. 219.                

Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych („dane”) należy kierować na 

ssrm.koszalin@gmail.com  lub na podany powyżej adres poczty tradycyjnej. 
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie odbywać się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (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) (Dz. Urz. UE L nr 119 str. 1) („RODO”) w celu realizacji i obsługi szkolenia 

warsztatów, organizowanego przez PTRM w Gdańsku ,na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO w 

prawnie usprawiedliwionym interesie Administratora Danych jakim jest ochrona przed ewentualnymi 

roszczeniami na drodze cywilnej związanymi z realizacją wskazanej wyżej Umowy oraz na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych przez 

Administratora Danych, w tym obowiązków podatkowych. 

Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i 

nazwisko, nazwa i adres firmy, NIP, REGON, wizerunek, przy czym nie jest planowane przetwarzanie 

szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 RODO. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji szkolenia. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres realizacji szkolenia, a także po jego 

zakończeniu, w celu rozliczenia z zastrzeżeniem, że okres przetwarzania danych osobowych może 

zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek, 

z realizacją szkolenia lub też z Pani/Pana osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie 

niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co 

stanowi prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych. 

Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

mailto:ssrm.koszalin@gmail.com


Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących 

Pani/Pana narusza przepisy RODO. 

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne do celów realizacji szkolenia. 

W przypadku nie podania danych osobowych umowa nie będzie mogła zostać zawarta. 

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi 

księgowe. Poza wskazanymi podmiotami, Pani/Pana dane mogą być udostępnione wyłącznie 

podmiotom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

Odbiorcy danych znajdują się w krajach na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).  

 


