
 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

 

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków 

Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 
 

Imię i nazwisko  

 

Data i miejsce urodzenia  

 

Wykształcenie ( stopień i tytuł naukowy)  

 

Nazwa ukończenia szkoły/ uczelni  

 

Miejsce pracy/ stanowisko/ emeryt  

Adres do korespondencji  

 

Nr telefonu -do kontaktu  

 

Adres e-mail  

 

Deklaruję roczną wpłatę składki w kwocie  

24,00 zł na konto PTE Oddział                        

we Wrocławiu 

Nr konta:                                                       

70 1050 1575 1000 0023 2304 3337 

 tytułem: składka oraz imię i nazwisko 

 

Wrocław, dnia…………………       Czytelny podpis …………………………… 

Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie 

danych osobowych zawartych  w deklaracji członkowskiej i przyjmuje do wiadomości, że: 

a). Administratorem danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział we Wrocławiu ul.  

Łaciarska 28,  50-146 Wrocław, NIP: 896-000-07-353 , tel. +48 71 7821119, tel. 601 341 363,  e-mail: wroc-

law@pte.pl 

b).   Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) a od 25 maja 2018 r. na podstawie 

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 prze-

pływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym na podstawie artykułu 6 ust. 1 pkt „b”, 

„c”. 

c). Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych jest niezbędne do realizacji celów 

statutowych PTE, w tym wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych oso-

bowych. 

d).  Dane osobowe będą przechowywane do upływu okresu przechowywania dokumentacji związanej                                      

z przynależnością do Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oddział we Wrocławiu. 

e).  Dane będą udostępniane wyłącznie osobom upoważnionym przez Administratora danych osobowych 

do przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Admini-

stratora danych na podstawie umów zawartych z Administratorem danych. 

f). Członkom PTE O/Wrocław przysługuje wobec Administratora danych osobowych, na zasadach okre-

ślonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. na zasa-

dach określonych  w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 i w przypadku 

spełnienia określonych w tych aktach prawnych warunków, prawo dostępu do danych osobowych, żąda-

nia ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skar-

gi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych 

osobowych. 

g).Dane osobowe nie będą przekazane do Państwa trzeciego w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Euro-

pejskiego i Rady (UE) 2016/679. 

h). Nie będzie stosowane podejmowanie decyzji oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w 

tym profilowaniu, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. 

 

 Data i czytelny podpis ………………………………………………….. 


