
 
..................................................                          …..………………………….. 
Nazwisko i imię (drukowanymi literami)                                     data (dd.mm.rr) 

 
................................................. 
Data urodzenia (dd.mm.rr) 

 
................................................. 
Adres elektroniczny 

 
……………………………………………….. 
Adres do korespondencji  

                

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 
 

                             Zarząd Oddziału ………………………….………………. PTGeol 
 
Proszę o przyjęcie mnie do Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Statut i cele Towarzystwa są mi 

znane. Zobowiązuję się do przestrzegania Statutu Towarzystwa, postanowień Zarządu Głównego oraz do 
aktywnego udziału w realizacji celów PTGeol i regularnego płacenia składek członkowskich. Poinformuję  
Biuro PTGeol o każdorazowej zmianie adresu do korespondencji i/lub adresu elektronicznego. 
 
Członkowie wprowadzający: 
 
1) .........................................................................................                  ..........................  

Nazwisko, imię                                                                                                                podpis        

                  
2) ........................................................................................                   ..........................  

Nazwisko, imię                                                                                                                              podpis                       
 

INFORMACJE DODATKOWE 
 

....................................................................................................................  
miejsce pracy, adres miejsca pracy/emeryt, rencista* 

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

ukończona uczelnia, wydział, kierunek, rok ukończenia 

 
.............................................................                                                                            ……………………………………. 
uzyskany tytuł zawodowy/stopień naukowy /student*                                                                                  rok uzyskania        

 
specjalność/zainteresowania naukowe …………………………………………………………..……………………………………………  
                    
     Oświadczam, że zaznajomiłam(-em) się ze Statutem Polskiego Towarzystwa Geologicznego i zobowiązuję się do 

przestrzegania jego przepisów oraz terminowego opłacania składki członkowskiej. ** 
       Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej Deklaracji przez PTGeol na 

potrzeby realizacji celów statutowych Towarzystwa. ** 
      Wyrażam zgodę na dostarczanie drogą elektroniczną na podany w deklaracji adres e-mail wiadomości, ogłoszeń  

i newslettera o działalności PTGeol i sprawach bieżących Towarzystwa. *** 
 

           data..................         podpis........................................   
 

DECYZJA ZARZĄDU ODDZIAŁU
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . został(-a) przyjęty(-a) w poczet członków PTGeol decyzją z dnia . . . . . . . . . . .  
                                   

                                            Za Zarząd Oddziału: 
*niepotrzebne skreślić                                                                                                                 
**należy zaznaczyć obowiązkowo 
*** zgoda nieobowiązkowa 



 Klauzula Informacyjna dot. zasad na jakich PTGeol przetwarza Pani/Pana dane osobowe: 
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO” − informujemy, że: 
 

1. Administratorem danych podanych w formularzu jest Polskie Towarzystwo Geologiczne  
z siedzibą ul. Gronostajowa 3A w Krakowie, tel.: 012-664-44-10, 799-070-170, e-mail: 
ptg@uj.edu.pl (dalej „Towarzystwo” lub „PTGeol”), 

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt na adres mailowy: 

ptg@uj.edu.pl 
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu w celu realizacji działań statutowych PTGeol oraz 

przekazywania drogą elektroniczną wiadomości, ogłoszeń i newslettera o działalności PTGeol  
i sprawach bieżących Towarzystwa, 

4. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), 
5. Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody w celach, 

o których mowa w pkt. 2, będą przechowywane do momentu wycofania zgody. 
6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym uzyskania ich kopii oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 
cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem, 

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  
gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/ Pani, narusza przepisy 
RODO, 

8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania członkostwa w PTGeol oraz 
otrzymywania informacji w celach, o których mowa w pkt. 2, 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Nie będą również przekazywane poza 
Europejski Obszar Gospodarczy. 

                                                               

mailto:ptg@uj.edu.pl

