Do: Federacja Porozumienie Polskiego Rynku nieruchomości
02-657 Warszawa ul. Wielicka 40 lok. U1
Adres do Korespondencji: F PPRN
90-410 Łódź Al. Kościuszki 3 Fax. 42 636 40 20
Mail: biuro@pprn.pl

ZAMÓWIENIE - Ja niżej podpisana/ny
……………………………………………………………………..………………………………………………………………
zamawiam niżej wskazaną pieczęć specjalisty rynku nieruchomości F PPRN:
1.
Podaję numer moich uprawnień zawodowych lub licencji, zawodów rynku nieruchomości,
które proszę umieścić na pieczęci (dla każdego uprawnienia oddzielna pieczęć):

Licencja Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami F PPRN nr …….……………………………..…

Licencja Zarządcy Nieruchomości F PPRN nr …..…………………..…………………………………..

Uprawnienia Zawodowe Rzeczoznawcy Majątkowego nr …..…………………………………...
Proszę wystawić rachunek w wysokości 135, zł brutto za każdą pieczęć (dane do rachunku) na :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….…………………….…………………….
Nazwa podmiotu, NIP, Adres

Za powyższe zapłacę przelewem na rachunek F PPRN z hasłem pieczęć nr Bank Santander 87 1090
1304 0000 0001 1422 3204. Koszty przesyłki ponosi Zamawiający. Warunki zamówienia:

Kolor pieczęci czerwony, wzór wg załącznika, pieczęć owalna szerokość około 45 mm
wysokość około 30 mm.

Podpisane zamówienia pieczęci na załączonym formularzu prosimy kierować do Biura
Zarządu mail biuro@pprn.pl lub faxem 42 636 40 20. Opłata za pieczęć w wysokości 135,00 zł płatne
przelewem na konto F PPRN Bank SANTANDER 87 1090 1304 0000 0001 1422 3204.

Do posługiwania się pieczęcią uprawnionego specjalisty FPPRN uprawnione są wyłącznie
osoby posiadające uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego zdobyte zgodnie z ustawą o gospodarce
nieruchomościami lub licencja Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami F PPRN lub Zarządcy
Nieruchomości.

Posługiwanie się pieczęcią ma charakter wyłącznie informacyjny wobec klientów o
posiadanych uprawnieniach zawodowych lub licencjach F PPRN.

Pieczęć F PPRN w szczególności nie uprawnia do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w
imieniu F PPRN. W przypadku utraty uprawnień lub www. licencji F PPRN następuje utrata prawa do
posługiwania się ww. pieczęcią.

…………………………………………………………………………………
Data miejscowość podpis pieczęć zamawiającego
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z procesem otrzymania i posiadania pieczęci FPPRN *Przyjmuję informację w trybie art 13 RODO:
Informujemy, zgodnie z Rozporządzenie 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) czyli w skrócie RODO że w związku z ubieganiem się a następnie z uzyskaniem i posiadaniem pieczęci Federacji Porozumienia Polskiego Rynku
Nieruchomości jako Administrator Danych Osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w zakresie jaki wynika z wypełnionego wyżej formularza. - dane te
uzyskaliśmy z tego formularza. Podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych jest regulamin (umowa) - zasady uzyskania pieczęci FPPRN oraz niniejsze
Zamówienie. Przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne dla wykonania naszych czynności wobec Ciebie jako strony związanej regulaminem (umowy) bez
przetwarzania danych nie da się przeprowadzić tej procedury. Nie podanie danych osobowych oznacza niemożność uzyskania pieczęci. Twoje dane osobowe w
wykonaniu regulaminu będą przetwarzane przez okres ubiegania się o pieczęć, jej posiadania a po utracie przez okres w których będą możliwe ewentualne
roszczenia i prawa dotyczące pieczęci. Informujemy, że realizujemy wszystkie Twoje prawa gwarantowane przez RODO: żądania od Administratora dostępu do
swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wo bec takiego przetwarzania,
przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informujemy, że Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu. Administrator Danych Osobowych Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości ul. Wielicka 40 lok. U1, 02657Warszawa, www.profesjonalista.net, adres e mail biuro1@pprn.pl najlepiej skontaktować się z nami telefonicznie: telefon: 510 069 316 lub wysyłając maila
na powyższy adres mailowy albo pismo na adres korespondencyjny 90-418 Łódź Al. Kościuszki 3. Administrator Danych Osobowych przetwarzanie w swoim
imieniu Twoich danych osobowych może zlecić procesorowi. Powszechnemu Towarzystwu Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości.

