
 
                    D E K L A R A C J A 

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.  E- mail        ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………. 

6.  Specjalność naukowa lub zawodowa ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

7.  Ukończone szkoły i uczelnie ……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….……………….………. 

8.  Miejsce pracy ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….…… 

9.  Stanowisko ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………. 

10.  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 



 

 

 

Upoważnienie do potrącania składek członkowskich SITPChem 
 

 
 

Nr ewid. ...................................... 
                  
Symbol kom. org.  ...................... 

 
 
 

 

 

Ja ........................................................................................................................... upoważniam pracodawcę 

...............................................................  do potrącania z moich poborów, zasiłku chorobowego lub innych 

wypłat - składki członkowskiej wynikającej z przynależności do Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 

Przemysłu Chemicznego Oddział w Tarnowie. 

 
 

 

Tarnów, dnia .......................... ................................................ 

            Podpis 

 

 

Zgodnie z art.13 ust.1 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, że: 

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

Tarnów, 33-101 Tarnów ul. E. Kwiatkowskiego  18 

2. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności statutowej Stowarzyszenia  

3.Pani/ Pana dane osobowe przechowywane będą przez nieograniczony okres czasu 

4. Przysługuje Pani /Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych , prawo do wniesienia sprzeciwu. 

5. Jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani /Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/panu prawo 

wniesienia skargi do Administratora 

6. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do prowadzenia działalności statutowej Stowarzyszenia 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/ Pana danych osobowych. Sprzeciw 

należy złożyć Administratorowi; składając sprzeciw należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/ Pana szczególną sytuacją. 


