
  

ul. Wiejska 45C, 
15-351 Białystok 

Kontakt: 
Jerzy Gagan 

j.gagan@pb.edu.pl 
tel. 604 479 777 

 

   

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W EGZAMINIE 
dla osób ubiegających się o uzyskanie certyfikatu dla personelu przeprowadzającego instalację, konserwację lub serwisowanie 

stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy 
cieplarniane oraz odzysk tych substancji lub gazów z takich urządzeń. 

Zgodnie z ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych z dnia 12 lipca 2017  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1951) 

 

 

Imię i Nazwisko: ..................................................................................................................................  

Data i miejsce urodzenia: .................................................................................................................... 

Adres:................................................................................................................................................... 

tel.: .................................   e-mail: .................................................... 

 
DANE DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT: 

Nazwa firmy:........................................................................................................................................ 

NIP: _  _  _  – _  _  _  –  _  _  –  _  _ 

miejscowość:..........................................................................................kod pocztowy: _  _ –  _  _  _ 

ulica:.................................................................................................................................................... 

Upoważniam Politechnikę Białostocką do wystawienia faktury vat bez podpisu nabywcy. 
   

 

        ............................... 
  Pieczęć Firmowa        Podpis 

Deklaruję udział w EGZAMINIE dla osób ubiegających się o uzyskanie certyfikatu dla personelu przeprowadzającego instalację, 
konserwację lub serwisowanie stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających substancje 
kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane oraz odzysk tych substancji lub gazów z takich urządzeń: 

KATEGORIA - I  

KATEGORIA - II         

KATEGORIA - III           

KATEGORIA - IV           

W TERMINIE 21 - 12 - 2019 
          ................................. 

podpis 

Koszt przystąpienia do EGZAMINU wynosi 430 zł (BRUTTO) 

Bank Pekao S.A.  30 1240 1154 1111 0000 2148 7604 

Tytuł przelewu - Imię i nazwisko, Egzamin F-Gazy 

Wypełnioną kartę prosimy przesłać na adres: j.gagan@pb.edu.pl 

 
UWAGA! 

 

• Wypełnioną kartę zgłoszeń należy dostarczyć w terminie do 4 dni przed terminem egzaminu: 

• W przypadku braku minimalnej liczby zgłoszeń, EGZAMIN w wybranym terminie może nie zostać 

zrealizowany – o ewentualnych zmianach zostaną Państwo poinformowani do 3 dni przed terminem 

egzaminu. 

• Wpłaty środków proszę dokonać po otrzymaniu potwierdzenia realizacji egzaminu w terminie do 2 dni 

przed terminem egzaminu, 

• Wersję papierową karty zgłoszenia proszę dostarczyć w dniu egzaminu. 



  

ul. Wiejska 45C, 
15-351 Białystok 
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Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby udziału w egzaminie – 
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (zwanego dalej RODO) 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 
Białystok, tel.: 85 746 90 00, https://www.pb.edu.pl (dalej Uczelnia).  

2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się 
Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@pb.edu.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: 
a) w celu organizacji i przeprowadzenia egzaminów, a także kontaktowania się w sprawach z tym 

związanych -  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 
b) w celach rozliczeń finansowych i archiwizacji, w związku wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 
c) w celu windykacji należności i/lub dochodzenia roszczeń jako prawnie uzasadniony interes Administratora, 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa. 
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa 

przysługuje Pani/Panu prawo do: 
a) sprostowania danych, 
b) usunięcia danych, 
c) ograniczenia przetwarzania danych, 
d) przenoszenia danych, 
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym 
zakresie. 

Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania do Administratora. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy na przeprowadzenie egzaminu, 
ale niezbędne do wzięcia udziału w egzaminie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 
możliwości uczestniczenia w egzaminie. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 
profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia. 

      

 
 


