STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE
ODDZIAŁ OKRĘGOWY W LUBLINIE
20-011 Lublin, Al. J. Piłsudskiego 1A

___________________________________________________________

DEKLARACJA KANDYDATA
NA CZŁONKA ZWYCZAJNEGO
Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia
Księgowych w Polsce. Przepisy Statutu są mi znane i zobowiązuję się do
ich przestrzegania.

I. DANE KANDYDATA
1. Nazwisko ......................................

2. Imiona ...............................................

3. Imię ojca ......................................

4. Data urodzenia ..................................

5. Miejsce urodzenia ........................

6. PESEL ...............................................

7. Wykształcenie:
□ podstawowe

□ średnie

□ uczeń/student

□ wyższe

tytuły zawodowe ..................................

stopnie naukowe ...... ...........................

biegły rewident ...................................

doradca podatkowy ...............................

(nr w rejestrze)

(nr w rejestrze)

certyfikat na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych nr .............................................
8. Adres zamieszkania .....................................................................................................
miejscowość

............................................................................................................................................
ulica nr

tel. ..............................................

kod

poczta

e-mail ..........................................................................

9. Adres do korespondencji (jeśli jest inny niż w pkt. 8) .....................................................
miejscowość

............................................................................................................................................
ulica nr

kod

poczta

10. Miejsce pracy ...............................................................................................................
nazwa oraz adres zakładu pracy, w którym kandydat jest obecnie zatrudniony

................................................................................... tel. .. .... …………………..………….
11. Zajmowane aktualnie stanowisko w zawodzie...............................................................
12. Deklaruję wolę udziału w działalności (koła, klubu).......................................................
nazwa jednostki organizacyjnej

.............................................................................................................................................
13. Jednocześnie deklaruję wpłacanie na rzecz Stowarzyszenia rocznej składki
członkowskiej w kwocie ............... zł.
14. Oświadczenie w sprawie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z przepisami
o ochronie danych osobowych przez Oddział Okręgowy w Lublinie Stowarzyszenia Księgowych
w Polsce, w celach związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia. Jednocześnie
zobowiązuję się do aktualizacji podanych danych osobowych w przypadku wystąpienia zmian.
Wyrażam zgodę na przekazywanie mi informacji na adresy wymienione w pkt. 8 i 9.

..................................................................

......................................................................

miejscowość i data

podpis kandydata

II. DECYZJA PREZYDIUM ZARZĄDU ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO
Uchwałą nr ........................ z dnia ............................. Prezydium Zarządu Oddziału
Okręgowego postanowiono przyjąć kandydata na członka zwyczajnego Stowarzyszenia.
...................................................

...............................................................

sekretarz

prezes

___________________________________________________________________________ _

III. ADNOTACJA BIURA ZARZĄDU ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO
Wpis do rejestru członków – data ..................................... nr ...........................................
...............................

.............................................

data wydania legitymacji

potwierdzenie odbioru legitymacji

.....................................................
data skreślenia z rejestru członków

===========================================================================================

IV. ADNOTACJA BIURA ZARZĄDU ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO
DOTYCZĄCA DYPLOMOWANYCH KSIĘGOWYCH
Wpis do rejestru dyplomowanych księgowych – data ........................ nr rejestru ..................
......................................
data wydania legitymacji

.........................................

..............................................

potwierdzenie odbioru legitymacji

data skreślenia z rejestru członków

Klauzula informacyjna dla członków
Oddziału Okręgowego w Lublinie
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział

Okręgowy w Lublinie, Al. J. Piłsudskiego 1a, 20-011 Lublin.
2. W SKwP Oddział Okręgowy w Lublinie powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD), kontakt do
IOD e mail: iod.skwp@buiskwp.pl.
3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia deklaracji członkowskiej oraz
prowadzenia ewidencji członków zwyczajnych i członków zwyczajnych – dyplomowanych księgowych
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a 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 (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej rozporządzeniem.
4. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania
danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym
Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże konieczność przetwarzania danych
(podmioty przetwarzające).
5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres członkostwa w Stowarzyszeniu, a także przez
okres wskazany w odrębnych przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a także w
rozporządzeniu ministra edukacji narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r.
6. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
7. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że
przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
8. Podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak rozpatrzenia deklaracji członkowskiej i brak wpisu na listę Członków
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
9. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane
profilowaniu.
10. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Zapoznałem się z treścią informacji
……………………………………………….
Data, Podpis

……………………………
(Imię i nazwisko)
Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
nr ewidencyjny ………………………….
w Oddziale Okręgowym w Lublinie

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany/a, jako członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, należący
organizacyjnie do Oddziału Okręgowego w Lublinie, wyrażam zgodę na
komunikowanie się z organami władz Stowarzyszenia i ich pełnomocnikami przy
zastosowaniu poczty elektronicznej.
Niniejszym wskazuję, iż korespondencję proszę przesyłać na adres poczty
elektronicznej:…..…………………………………….
Równocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Biura Zarządu
Oddziału Okręgowego o zmianie ww. adresu poczty elektronicznej.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z przepisami o
ochronie danych osobowych, przez Oddział Okręgowy w Lublinie Stowarzyszenia
Księgowych
w Polsce w celu wymiany korespondencji przy zastosowaniu poczty elektronicznej.

……………………………..
(miejscowość, data)

……………………………..
(podpis)

