
STOWARZYSZENIE TECHNICZNE ODLEWNIKÓW POLSKICH
Sekretariat ZG STOP: ul. Dukatów 8 31-431 Kraków

 tel/fax: 12 352 39 60  e-mail: zg@stowarzyszenie-stop.pl

DEKLARACJA CZŁONKA INDYWIDUALNEGO

ROK WSTĄPIENIA DO STOP KONTYNUACJA WSTĄPIENIE

NAZWISKO TYTUŁ NAUKOWY/ZAWODOWY

IMIĘ DATA URODZENIA

TELEFON
ADRES PRYWATNY

KOD POCZTOWY

PESEL

ULICA NR DOMU NR LOKALU

NAZWA ZAKŁADU PRACY

STANOWISKO

ADRES ZAKŁADU - MIEJSCOWOŚĆ

ULICA

KOD POCZTOWY

NR

PRENUMERATA INDYWIDUALNA PRZEGLĄDU ODLEWNICTWA

ZNIŻKA CZŁONKOWSKA

PRZEGLĄD ODLEWNICTWA - miesięcznik polskich odlewników, 

roczny koszt prenumeraty ulgowej wynosi 118,50 zł + 37 zł (porto) 

PODSTAWOWA ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA WYNOSI (12X10zł) 120 zł

W przypadku płatności składki za rok z góry do 31.03 -  wysokość rocznej składki wynosi 100 zł. 

miesięcznie - do 5 dnia miesiąca za miesiąc bieżący

kwartalnie - do 28 dnia pierwszego miesiąca kwartału

rocznie - do 31 marca za rok bieżący

Zobowiązuje się do przestrzegania statutu Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich oraz do regularnego opłacania

składek członkowskich. Informuje, że zapoznałem się z zasadami przetwarzania danych osobowych w STOP.

MIEJSCOWOŚĆ

TELEFON

FAX

E-MAIL PRYWATNY

ZAINTERESOWANIA
Materiały i surowce
Technologia produkcji
Technologia form i rdzeni
Technologia topienia
Ochrona środowiska
Badania i rozwój
Komputerowe wspomaganie procesów
Marketing
Szkolenie i doskonalenie kadr

TAK NIE

RODZAJ CZŁONKOSTWA
honorowe
zwyczajne (100% składki)
emeryt (50% składki)
student (50% składki)

DATA PODPIS

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

TERMIN OPŁACANIA SKŁADEK:

Nr. legitymacji ..................................

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Stowarzyszeniu Technicznym Odlewników Polskich, na odwrocie.



Informacje dotycząca przetwarzania danych osobowych  

w Stowarzyszeniu Technicznym Odlewników Polskich 

 

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

 

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Techniczne Odlewników 

Polskich, ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków, NIP 676-007-87-03. 

 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Panią Katarzyną 

Liszka pod numerem telefonu + 48 12 352 39 60  oraz adresem mailowym zg@stowarzyszenie-stop.pl. 

 

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 

 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zawartych umów. 

 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana 

danych osobowych mogą być inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych  

z Administratorem przetwarzają dane osobowe dla Administratora. 

 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa. 

 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

uprawnienia:  

 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne; 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). 

 

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na 

przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia 

tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Stowarzyszeniu 

Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.  

 

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której 

dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny. 

 

11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

mailto:zg@stowarzyszenie-stop.pl

