DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Uprzejmie proszę o przyjęcie mnie w poczet Członków Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z siedzibą
w Warszawie. Zobowiązuję się do przestrzegania Statutu dostępnego na stronie internetowej
https://gerontologia.org.pl/towarzystwo/statut, regularnego opłacania składek członkowskich uchwalonych przez
Walne Zebranie Członków oraz brania udziału w pracach Towarzystwa.
DANE CZŁONKA - OBOWIĄZKOWE:
Imię i Nazwisko
Data urodzenia
Adres do korespondencji
Numer telefonu
Adres e-mail
DANE DOTYCZĄCE CZŁONKA – DOBROWOLNE:
Tytuł zawodowy i stopień naukowy
Zawód / zajmowane stanowisko
Miejsce pracy
Dziedzina gerontologii stanowiąca przedmiot zainteresowania
Prace badawcze
Charakter pracy1
Prace naukowo-techniczne
Inne prace (jakie?)
Komitetem badań medycznych
Sekcją
rehabilitacji
Zgłoszenie chęci współpracy z2
Sekcją Uniwersytetów Trzeciego
Wieku
1 Prosimy

Prace dydaktyczne
Prace organizacyjno-administracyjne
Komitetem badań społecznych
Sekcją problemów społecznych
Sekcją gerontologii doświadczalnej

podkreślić każdy rodzaj wykonywanej pracy
jednoczesnego udziału w kilku wymienionych dziedzinach

2 Możliwość

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko, rok urodzenia), kontaktowych
(adres, telefon, adres e-mail) podanych przeze mnie w Deklaracji członkowskiej, przez POLSKIE TOWARZYSTWO GERONTOLOGICZNE z siedzibą
w Warszawie 01-826, ul. Kleczewska 61/63, NIP 1181478638 w celu realizacji zadań statutowych przez Stowarzyszenie 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 przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) zwane RODO Art.6 ust. 1 lit. a, Art.9 ust. 2 lit. a. Dane będą przetwarzane do czasu bycia członkiem POLSKIEGO
TOWARZYSTWA GERONTOLOGICZNEGO a w przypadku wpłacenia przynajmniej jednej składki członkowskiej, przez 5 kolejnych lat od daty
rezygnacji. W przypadku odrzucenia deklaracji przez Zarząd, dane nie będą przetwarzane. Zostałem/am poinformowany/a, że mam prawo dostępu
do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
Zgoda na przesyłanie biuletynu informacyjnego (Newsletter) oraz informacji o wydarzeniach i akcjach PTG
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych, którym jest POLSKIE TOWARZYSTWO
GERONTOLOGICZNE z siedzibą w Warszawie 01-826, ul. Kleczewska 61/63, NIP 1181478638, w celu otrzymywania informacji
o wydarzeniach i akcjach PTG oraz otrzymywaniu cyklicznych powiadomień (Newsletter) związanych z działalnością PTG oraz jego oddziałów
na podany w deklaracji adres e-mail. Moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail
z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”. Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. Zostałem/am poinformowany/a, że mam prawo
dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

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

miejscowość data

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

podpis

Strona 1 z 2

REKOMENDACJE CZŁONKÓW PTG
Tytuł

Decyzją Zarządu PTG z dnia:

Imię

Nazwisko

Podpis

…………………………………………….………..

Pan/i został/a przyjęty/a (nie przyjęty/a) w poczet członków zwyczajnych PTG.

Za Zarząd …………………………………………….………..
…………………………………………….……….

podpis
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