Polskie Towarzystwo Galwanotechniczne
01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3
______________________________________________________
Nazwisko i imię

______________________________________________________
Adres

__________________________________ ___________________
e-mail

telefon

DEKLARACJA
przystąpienia do Polskiego Towarzystwa Galwanotechnicznego
w charakterze członka zwyczajnego
Niniejszym zgłaszam swoje przystąpienie do Polskiego Towarzystwa Galwanotechnicznego
w charakterze członka zwyczajnego.
Oświadczam, że jest mi znany Statut PTG i poddaję się jego postanowieniom, jak również
wszelkim prawnie powziętym uchwałom władz Towarzystwa.
Deklaruję również obowiązek regularnego płacenia składki członkowskiej w myśl uchwał
Zgromadzenia Ogólnego.
________________

_______________________

data

podpis

KWESTIONARIUSZ
Nazwisko: ________________________________________________________________________
Imię: ____________________________________________________________________________
Data urodzenia: ____________________________________________________________________
Adres zamieszkania: ________________________________________________________________
Adres do korespondencji: ____________________________________________________________
email:_______________________________________ telefon: ____________________________
Miejsce pracy: _____________________________________________________________________
Przynależność do innych stowarzyszeń: _________________________________________________
________________

________________________

data

podpis

KLAUZULA INFORMACYJNA
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
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(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „Rozporządzeniem” oraz ustawą
o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 24 maja 2018 r. poz.1000) zwaną
dalej „Ustawą”, Polskie Towarzystwo Galwanotechniczne informuje, że:
1) Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Polskie Towarzystwo Galwanotechniczne
zlokalizowane przy ul. Duchnickiej 3, 01-796 Warszawa.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
celach wykonywania działalności statutowej Polskiego Towarzystwa Galwanotechnicznego,
w tym prowadzenia spraw członkowskich, organizacji konferencji, spotkań, zgromadzeń
ogólnych, informowania o przedsięwzięciach organizowanych przez Polskie Towarzystwo
Galwanotechniczne. Dane te będą przetwarzane w celach dokumentowania realizowanych
działań, statystycznych, archiwalnych, finansowych, sprawozdawczych, informacyjnych.
3) Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków
przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres organizacji określonych
działań wymienionych w p. 2), a po ich zakończeniu zgodnie z przepisami prawa oraz
potrzebami ADO.
5) Posiada Pani/Pan prawo żądania od ADO dostępu do treści swoich danych oraz prawo
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.
6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy
Rozporządzenia i Ustawy.
8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu.
9) Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do marketingu bezpośredniego.
10) Informacji związanych z przetwarzaniem danych udziela Administrator Danych Osobowych
(ADO).

________________

_______________________

data

podpis

________________________________________________________________________________
Przyjęto

członka

zwyczajnego

Polskiego

Towarzystwa

Galwanotechnicznego

w dniu __________________.
Prezes

Wiceprezes

Sekretarz Generalny
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