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DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 
Imię i nazwisko* 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Nr telefonu:……………………………………………………………………………………………………………………………………              
e-mail:…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Proszę o przyjęcie mnie do Oddziału…………………………………………………………………… Stowarzyszenia 
Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych. Jednocześnie oświadczam, że Statut 
Stowarzyszenia jest mi znany. Zobowiązuję się do przestrzegania Statutu Stowarzyszenia, 
aktywnego udziału w realizacji przedsięwzięć organizowanych przez SITPMB  oraz  do regularnego 
płacenia składek członkowskich.  

Pani/Pan...............................................................................................został(a) przyjęty(a) w poczet 
członków SITPMB w charakterze członka zwyczajnego/wspierającego. 
Otrzymał(a) legitymację członkowską nr …………………………………………………………………..…………………… 

KARTA INFORMACYJNA CZŁONKA ODDZIAŁU…..………….………………… SITPMB 

Miejsce pracy/stanowisko/adres miejsca pracy 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wykształcenie: 
nazwa uczelni:......................................................................................................................................  
wydział:………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
rok ukończenia:……………………………………………………………………………………………………………………………… 
uzyskany stopień naukowy:……………………………………….…………………………………………………………………… 
uprawnienia:…………………………………………………..………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
możliwy zakres wykonywanych: badań, projektów, kosztorysów, ekspertyz, opinii technicznych, 
szkoleń i itp:………………………………………………………………………............................................................... 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
 
                                                                                                          ............................................................. 
                                                                                 Podpis, data 
 

* należy wypełnić drukowanymi 
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Informacja o ochronie danych osobowych dla osób fizycznych 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie  Inżynierów i Techników 

Przemysłu Materiałów Budowlanych (dalej: SITPMB) z siedzibą w Warszawie (adres: ul. 
Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa), email: sitpmb@sitpmb.pl i numer telefonu: 22 827 68 93.  

2. Pana/Pani dane osobowe zbierane są w celu umożliwienia współpracy między Panem/Panią a 
SITPMB. 

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres współpracy Pana/Pani z SITPMB, 
chyba że dalsze ich przetwarzanie będzie konieczne lub możliwe na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa). 

4. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych osobowych i prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa o ochronie danych osobowych, 

5. w przypadkach, gdy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych będzie niezgodne z 
przepisami prawa o ochronie danych osobowych będzie Pan/Pani uprawniony/a do wniesienia 
skargi do organu sprawującego nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych (Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych), 

6. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez SITPMB ponieważ jest to niezbędne do 
współpracy Pana/Pani jako członka Stowarzyszenia z SITPMB (art. 6 ust. 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej: RODO). Podanie 

danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapewnienia współpracy Pana/Pani 
z SITPMB 

 
 

Zapoznałem się z informacją  o ochronie danych osobowych dla osób fizycznych i wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 
Przemysłu Materiałów Budowlanych.  
 
 

…………………………………………………………….. 
Data, podpis 
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