DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA
DO KOŁA SENIORÓW
W POLSKIM TOWARZYSTWIE PRZESYŁU
I ROZDZIAŁU ENERGII ELEKTRYCZNEJ
KRS 0000007666
Niniejszym wyrażam gotowość przystąpienia do Koła Seniorów w Polskim
Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.
Cele oraz zasady działania określone w „Zasadach działania Koła Seniorów w ramach
PTPiREE” przyjęte przez Zarząd Towarzystwa w dniu 18.09.2019 r. uchwałą Nr 12/2019 są mi
znane i są przeze mnie akceptowane, tym samym zobowiązuję się do ich przestrzegania.

1. Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………..…………
2. Data urodzenia:……………………………………………………………………………………………………………
3. Staż pracy w energetyce:……………………………………………………………………………………………..
4. Adres zamieszkania/do korespondencji:
……………………………………………………………………………………………..........................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. Adres e-mail:………………………………………………………………………………………………….…………

………………………………
/miejscowość, data/

………………………………………..
/podpis/

6. Opinia Prezydium Koła Seniorów:
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….

7. Decyzja Dyrektora Biura PTPiREE:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Załącznik – zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodnie z art. 7 ust. 2 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 (dalej: „RODO”) zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału
Energii Elektrycznej z siedzibą w Poznaniu, ul. Wołyńska 22, 60-637 Poznań w celu
wykonywania obsługi Koła Seniorów przy PTPiREE poprzez:
•
rejestrację i obsługę członkostwa,
•
organizację i wysyłanie zaproszeń na wydarzenia (zgromadzenia, posiedzenia władz,
konferencje, szkolenia, warsztaty, spotkania okolicznościowe) oraz wysyłanie
korespondencji i przesyłek okolicznościowych,
•
dostarczanie materiałów merytorycznych dotyczących działalności PTPiREE,
•
bieżącą obsługę zapytań i wniosków członków.
□ TAK WYRAŻAM ZGODĘ

□ NIE WYRAŻAM ZGODY

Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki, o których mowa w art.
7 RODO, tj.:
• zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w sposób wyraźny, zrozumiały, jasnym
i prostym językiem,
• przysługuje mi prawo w dowolnym momencie wycofania zgody,
• przysługuje mi prawo do wglądu i możliwości poprawienia,
• oraz zostałem/am poinformowany/a, że dane zbierane są przez PTPiREE, o celu ich
zbierania, dobrowolności ich podania, prawie wglądu i możliwości ich poprawienia
oraz, że dane te nie będą udostępniane innym podmiotom w celach innych niż
świadczenie usług z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek, usług doradczych,
audytorskich i kontrolnych, usług informatycznych i telekomunikacyjnych.

………………………………………………………….
Data, czytelny podpis

