DEKLARACJA
przystąpienia do

Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Po zaznajomieniu się ze Statutem, proszę o przyjęcie mnie w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego i zobowiązuję się do przestrzegania tego Statutu.

1. Nazwisko i imię ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….…………..
2. Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….
3. Adres zamieszkania (z kodem), telefon ……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………..
4. Tytuł naukowy i (lub) zawodowy …………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..……
5. Specjalność naukowa lub zawodowa ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
6. Ukończone szkoły i uczelnie ……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….……………….……….
7. Miejsce pracy ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….……
8. Stanowisko ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….
9. Działalność naukowa techniczna, organizacyjna

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….

…………………………………….…….,

dnia ………………………………………..……………….

…………………………………………………………………………………

(podpis)

Członkowie Wprowadzający (§12 ust.2 Statutu):
L.p.

Imię i Nazwisko

Rok wstąpienia
do SITPChem.

Nr Legitymacji
członkowskiej

Podpis

Opinia Koła: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….

Decyzja Zarządu Oddziału
Zgłoszenie przyjęto/odrzucono* na posiedzeniu w dniu ………………………………………….. ,protokół nr ………..……………………………………
Wydano Legitymację Członkowską nr ………………………………………….……..………

dnia ……………………………………………………..………………………………..

……………………….………………………………………………….

(pieczątka, podpis)
*niepotrzebne skreślić

……………………………………………………
( miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą Na podstawie art. 29
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.U.UE.L.2016.119.1), zwane
dalej RODO (GDPR), niniejszym upoważniam do przetwarzania moich danych osobowych przez Stowarzyszenie
Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego z dnia10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w związku
ze zgłoszeniem

chęci

skorzystania

z:

wyjazdu/konferencji/kongresu/

sympozjum/spotkania

integracyjnego/kursu/egzaminu organizowanego przez ZG SITPChem, PZG SITPChem bądź też, pozostałe
Jednostki Organizacyjne SITPChem.

Jednocześnie oświadczam, że:


Zostałem zapoznany z klauzulą obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 RODO

 przyjmuję do wiadomości, iż moje dane osobowe będą przetwarzane przez ZG i PZG SITPChem, w celach
realizacji działań statutowych,
 podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości
skorzystania z naszej oferty,


mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia.

…………………………………………..
(czytelny podpis)

