
                                          STOWARZYSZENIE POLSKICH  ENERGETYKÓW 

              ODDZIAŁ W KATOWICACH                                                                                             

                                    40-161 Katowice   Al. Wojciecha Korfantego 105 

    email: katowice@spe.org.pl  tel.+48 32 258 80 11 

   

DEKLARACJA 

Po zaznajomieniu się ze statutem S.P.E. proszę o przyjęcie mnie w poczet członków (członków wspierających) 

Stowarzyszenia Polskich Energetyków, jednocześnie zobowiązuję się do przestrzegania przepisów zawartych        

w statucie zamieszczonym na stronie: https://www.spe.org.pl/image/StatutSPE042019.pdf 

Nazwisko i imię, imię ojca ............................................................................................................................................. 

Data i miejsce urodzenia................................................................................................................................................. 

Adres zamieszkania.....................................................ul..............................................................................Nr............... 

Tytuł naukowy lub zawodowy; prof.,dr,mgr,inż.,technik, ............................................................................................. 

Specjalność w zawodzie  ................................................................................................................................................  

Ukończona uczelnia lub szkoła ( nazwa, gdzie, kiedy)  ................................................................................................. 

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

Miejsce pracy ( nazwa instytucji, adres, nr tel.) ............................................................................................................. 

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

Stanowisko  .................................................................................................................................................................... 

Przynależność  do innego stowarzyszenia ( jeśli tak podać nazwę)  

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

Działalność techniczna i naukowa  ................................................................................................................................ 

.......................................................................... Nr upr.energet. .................................................................................... 

Dane kontaktowe: tel:………………………email:…………………………………………....................................... 
Przystąpienie do Stowarzyszenia Polskich Energetyków nie skutkuje żadnymi zobowiązaniami finansowymi. 

 

 

 

 

Katowice, dnia ....................  20....r.                                                                        Podpis........................................... 

 
Zgodnie z art. 13 ust.1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, iż: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Polskich Energetyków Oddział Katowice z siedzibą w Katowicach; 40-161 Katowice, Al. Wojciecha Korfantego 105. NIP 954-21-96-381,       
KRS 0000026011 tel./faks 032-258-80-11 

2. Celem pozyskiwania Pani/Pana danych osobowych jest rejestracja jako członka stowarzyszenia, oraz późniejsze prowadzenie działalności statutowej zgodnie.  z art. 6 ust. 1 lit. a RODO (gdzie wymagana jest 
Pani/Pana dobrowolna zgoda) 

3. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będzie posiadał wyłącznie Administrator danych, oraz osoby i podmioty, które działają na jego zlecenie w określonym zakresie przetwarzania. 
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 
5. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
6. Powołując się na art. 21 ust.4  RODO informujemy, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć                

u Administratora danych, ( dane kontaktowe wskazane są w pkt.1). Zgodnie z art. 21 ust.1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją. 
        7.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, bądź do momentu wyrejestrowania ze stowarzyszenia. 

Członkowie Wprowadzający: 
 

L.p. Nazwisko i imię Nr legitymacji Data wstąpienia    Adres zamieszkania    Po            Podpis 

  1.      

  2.      

 

Decyzja Zarządu Oddziału S.P.E. w Katowicach.  
 

Uchwałą Zarządu Oddziału w Katowicach nr……………..  z dnia  .............................. 20.... r. przyjęto 

 w poczet członków S.P.E.  Panią/Pana ………………………………………………….............................          
 

 

 

……………………………. 
   (pieczątka imienna, podpis)  

 

mailto:katowice@spe.org.pl
https://www.spe.org.pl/image/StatutSPE042019.pdf

