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Deklaracja CzłonkostwaDeklaracja CzłonkostwaDeklaracja CzłonkostwaDeklaracja Członkostwa

Imię (Imiona): ………………………………………..……………………………………………………………. 

Nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………….  

Data urodzenia: ………………..………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania: .............................................................................................................................. 

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

Dane kontaktowe 

Adres do korespondencji: ......................................................................................................................... 

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

Numer telefonu: ……………….………………………… 

Adres e--mail: ………………….….……………………... 

Zawód 

Wyuczony1: ………………………………………………………………………………………………………… 

Wykonywany2: ……………………………………………………..……………………………………………… 

Zainteresowania zawodowe oraz potrzeby i oczekiwania w zakresie rozwoju zawodowego3: 
…………………………………………………………….………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………..……….……………………… 

……………………………………………………………………………………..…….…………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Oświadczenie kandydata:

Oświadczam, że wszystkie dane, które wyżej podałam/-em, są prawdziwe i dokładne. Przyjmuję do wiadomości, że 
przedstawienie, w niniejszej Deklaracji Członkostwa, nieprawdziwych danych może stanowić podstawę do odmowy 
przyjęcia mnie w poczet członków Stowarzyszenia lub odebrania uzyskanego członkostwa. Zobowiązuję się do 
przestrzegania Statutu i Kodeksu Etycznego Stowarzyszenia oraz do terminowego wpłacania corocznych składek 
członkowskich. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie dotyczących mnie danych osobowych, które zawarłam/-em w niniejszej Deklaracji 
Członkostwa, przez Stowarzyszenie Ekspertów ds. Przeciwdziałania Oszustwom, Nadużyciom Gospodarczym i 
Korupcji, mające siedzibę  pod adresem: ul. Sienna 93, lok. 35, 00-815 Warszawa, w zakresie niezbędnym do 
realizacji celów związanych z działalnością statutową tego Stowarzyszenia.  

1
 Np. prawnik, ekonomista, socjolog, technik informatyk, matematyk, historyk, itp. 

2
 Np. audytor wewnętrzny, kontroler, urzędnik administracji publicznej, compliance oficer, policjant, specjalista ds. 

bezpieczeństwa, pracownik banku, przedsiębiorca, inspektor ochrony danych, itp. 
3
 W oparciu o przekazane informacje Stowarzyszenie dostosuje, zgodnie z oczekiwaniami członków, tematykę 

organizowanych sympozjów, szkoleń, seminariów oraz wydawanych publikacji. 
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Klauzula informacyjna 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: 
„RODO” informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Ekspertów ds. Przeciwdziałania 
Oszustwom, Nadużyciom Gospodarczym i Korupcji, mające siedzibę  pod adresem: ul. Sienna 93, lok. 35, 00-
815 Warszawa – zwane dalej „Administratorem”. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w celu 
określonym w treści tej zgody. 

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, 
adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, zawód wykonywany, zawód wyuczony. 

4. Przetwarzane dane osobowe mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców: 1) podmiotom 
przetwarzającym – osobom fizycznym lub prawnym, organom publicznym, jednostkom lub innym podmiotom, 
które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora; 2) podmiotom lub organom którym Administrator 
jest ustawowo obowiązany przekazywać dane lub uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów 
prawa; 3) osobom upoważnionym przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w celu 
wskazanym w treści zgody.  

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w treści zgody, 
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach bądź innych przepisach prawa, które regulują okresy przechowywania 
danych przetwarzanych w celu wskazanym w treści zgody.  

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do, dotyczących Pani/Pana, danych osobowych, 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych 

             - w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa ochrony danych osobowych. 
7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy RODO. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne – osoba, której dane dotyczą, nie jest 
zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji celu 
wskazanego w treści zgody, w szczególności może uniemożliwić przyjęcie kandydata w poczet członków 
Stowarzyszenia Ekspertów ds. Przeciwdziałania Oszustwom, Nadużyciom Gospodarczym i Korupcji

DATA                                                                                                                                 CZYTELNY PODPIS 

…………………………………………….                                                                               ………………….……………………….

…………………………………………….                                                                               ………………….……………………….…………………………………………….                                                                               ………………….……………………….

…………………………………………….                                                                               ………………….……………………….

Deklarację proszę wysłać na adres: Stowarzyszenie Ekspertów ds. Przeciwdziałania Oszustwom, Nadużyciom 
Gospodarczym i Korupcji, ul. Sienna 93, lok. 35, 00-815 Warszawa lub skan na adres e-mail: acfepolska@gmail.com

Wpłynęło:                Składka otrzymana: Decyzja Zarządu: Numer Członkostwa:

UWAGI:  

…………………………………………………………………………………………………………….…………… 

………………………………………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
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