
 

D E K L A R A C J A 
 

Deklaruję chęć wstąpienia do Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych 
im. Andrzeja Kalusa w charakterze członka zwyczajnego, oświadczam, że przyjmuję do wiadomości 

i akceptuję szczegółowe warunki przynależności do Stowarzyszenia, znany mi jest Statut 
Stowarzyszenia i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

  

  A. DANE OSOBOWE : 

Nazwisko: 
 
 

Imię:  
data i miejsce 

urodzenia: 
 

Adres zamieszk.:  województwo 
 

Tytuł 
i specjalność 
zawodowa 

 telefon 

dom.: 
 

telefon 
służb.: 

 

Nazwa firmy:  

Adres:  
nr NIP :  adres e-mail:  

ODDZIAŁ 
zaznaczyć  X 

Katowice 
 

Bielsko-Biała  Częstochowa  

 

  B. OSOBY WPROWADZAJĄCE : /posiadające minimum 2 lata stażu w Stowarzyszeniu / 
 

Imię i Nazwisko 
 Rok przyjęcia do 

Stowarzyszenia 
 

Podpis: 
 

 

Imię i Nazwisko 
 Rok przyjęcia do 

Stowarzyszenia 
 

Podpis: 
 

 

  C. PODSTAWA POWOŁANIA : 

 
Nr uprawnień zawodowych:   z dnia :  

wydana przez :  
inne uprawnienia:   z dnia :  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych 

im. Andrzeja Kalusa 40-833 Katowice, ul. Obroki 133 w celach wynikających z członkostwa w Stowarzyszeniu tj. realizacji 

statutu stowarzyszenia oraz spełnienia wymogów prawa. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji w/w 

celów. Mam prawo do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich przetwarzania. Mam prawo do wglądu, 

komu i w jakim zakresie moje dane zostały udostępnione. 

 

 

   ..................................................., dnia ............................,    
      /Miejscowość/              .............................................................. 
                             /Podpis i pieczęć składającego deklarację/ 

      ____________________________________________________________________________________ 
         
  D. Uchwałą Rady Stowarzyszenia w/w osobę (nie) przyjęto w poczet członków Stowarzyszenia, dnia ................................... 
 

 
        ....................................................... 
                       / Prezes Stowarzyszenia / 
 

DO DEKLARACJI NALEŻY DOŁĄCZYĆ: KSEROKOPIĘ ŚWIADECTWA NADANIA UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH, CV ZAWODOWE 
ORAZ OŚWIADCZENIE RODO. 

        



Załącznik nr 1 do deklaracji członkowskiej ŚSRM im. Andrzeja Kalusa 
 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców 
Majątkowych im. Andrzeja Kalusa w z siedzibą w Katowicach przy ul. Obroki 133. 
 
Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych („dane”) należy kierować na 
adres poczty e-mail: info@srm.com.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na wskazany powyżej 
adres. 
 
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji Pana/Pani praw i obowiązków wynikających 
z członkostwa w Śląskim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych im. Andrzeja Kalusa, tj. 
realizacji statutu stowarzyszenia oraz spełnienia innych wymogów prawnych przez okres trwania tego 
członkostwa. 
 
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie odbywać się na podstawie art. 6 pkt 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) (Dz. Urz. UE L nr 119 str. 1) („RODO”) w celu realizacji i obsługi szkolenia; na podstawie art. 6 
pkt 1 lit. f) 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) (Dz. Urz. UE L nr 119 str. 1) („RODO”) w prawnie usprawiedliwionym interesie 
Administratora Danych jakim jest ochrona przed ewentualnymi roszczeniami na drodze cywilnej 
związanymi z realizacją Pani/Pana szkolenia.. 
 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
 
Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny 
Inspektor Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 
dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO. 
 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu realizacji praw  
i obowiązków wynikających z członkostwa w Śląskim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych 
im. Andrzeja Kalusa. 
 
 
 
 

…………………………………. 
(Katowice, data ……………......) 

 

 


