Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Oddział Okręgowy

dane teleadresowe Oddziału

D E K L AR AC JA KAN DYDATA N A C ZŁO N KA ZWYC ZA JN EG O
Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia Księgowych
w Polsce.
Przepisy Statutu i Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości są mi znane
i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
Poniżej przekazuję moje dane osobowe w celach ewidencji członkowskiej.

DA N E KA N DYDATA

miejscowość i data

podpis kandydata

I . DAN E KAN DYDATA
1. DANE PODSTAWOWE 1

Nazwisko

Imię/ona

PESEL

Wyształcenie:

podstawowe

gimnazjalne

zasadnicze
zawodowe

średnie

wyższe

Tytuły zawodowe:

licencjat

inżynier

magister

inżynier
magister

biegły
rewident

doradca
podatkowy

audytor
wewnętrzny

technik
rachunkowości

inne, wpisać jakie

Dane korespondencyjne

Adres zamieszkania
miejscowość

kod

ulica nr

poczta

Adres
do korespondencji

miejscowość

ulica nr

(jeśli jest inny niż
zamieszkania)
kod

poczta

e-mail

1

Dane obligatoryjne
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DAN E KAN DYDATA

2. DANE DODATKOWE – FAKULTATYWNE 2
stopnie i tytuły
naukowe

doktor

doktor
habilitowany

profesor doktor
habilitowany

status zawodowy

zatrudniony

emeryt/
rencista

uczeń/
student

spółdzielnia

spółka osobowa:

dane dotyczące zatrudnienia

forma prawna
przedsiębiorstwa

indywidualna
działalność
gospodarcza
spółka
kapitałowa:

przedsiębiorstwo
państwowe

wielkość
przedsiębiorstwa

mikro
przedsiębiorstwo

małe przedsiębiorstwo

średnie przedsiębiorstwo

duże przedsiębiorstwo

rodzaj
działalności

centrum
obrachunkowe

biuro
rachunkowe

kancelaria
podatkowa

kancelaria
biegłego
rewidenta

inne, wpisać jakie

nazwa oraz adres zakładu pracy, w którym kandydat jest obecnie zatrudniony

zajmowane
aktualnie
stanowisko
w zawodzie

staż pracy

posiadanie certyfikatu na usługowe
prowadzenie ksiąg

DE K L A RAC JE I O ŚWI A D CZ E N I A KA N DYDATA

posiadane ordery
i odznaczenia
za zasługi
zawodowe

główny
księgowy

kierownik
działu
księgowego

specjalista
ds. rachunkowości

asystent
w dziale
księgowości

specjalista
do spraw
podatków

specjalista
ds. zatrudnienia
i płac

księgowy

inne, wpisać jakie

zatrudnienie w zawodzie – data pierwszej umowy

tak

nie

nazwa i data nadania

I I . D E KL AR AC J E I O Ś WIADC ZEN IA KAN DYDATA
Deklarowany sposób komunikowania
się (zgoda):

Deklarowana przynależność do
regulaminowej jednostki organizacyjnej
Stowarzyszenia

Deklarowana roczna składka członkowska
wpłacana na rzecz Stowarzyszenia

drogą elektroniczną na wskazany
e-mail

Nazwa oddziału, koła, klubu

zł

Dane zbierane w celu rozeznania struktury członkostwa w SKwP oraz sprawozdawczości wynikającej
z przynależności do Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC)
2

pocztą tradycyjną na wskazany adres
do korespondencji
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DE K L ARAC J E I O ŚWIADC ZE N IA KAN DYDATA

Oświadczenie w sprawie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, przez Oddział Okręgowy w

Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w celu rozpatrzenia deklaracji członkowskiej, pro-

wadzenia ewidencji członków zwyczajnych i członków zwyczajnych – dyplomowanych księgowych Stowarzyszenia Księgowych
w Polsce, wymiany korespondencji oraz na potrzeby wynikające z obowiązków sprawozdawczych nałożonych na SKwP, jako członka
Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC), na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a 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 (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1)1
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Oddział Okręgowy w
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w celach marketingowych w tym m.in. dla informowania o aktualnych akcjach promocyjnych
i aktualnej ofercie. 2
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Oddział Okręgowy w
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w celu wysyłki Newslettera. 3

miejscowość i data

podpis kandydata

I I I . D ECY Z JA
Uchwałą nr

Prezydium/Zarządu Oddziału Okręgowego w

z dnia
postanowiono przyjąć kandydata na członka zwyczajnego Stowarzyszenia.

sekretarz

prezes

IV. A D N OTAC JA B I UR A ZARZĄDU O DDZIAŁU O K RĘG OWEG O
Wpis do rejestru członków – data

data wydania legitymacji potwierdzenie odbioru
legitymacji

nr

potwierdzenie odbioru legitymacji

V. A D N OTAC JA B I U R A ZARZĄDU O DDZIAŁU O K RĘG OWEG O
D OTYC Z ĄCA DYPLO M OWAN YC H KSIĘG OWYC H
Wpis do rejestru dyplomowanych księgowych – data

data wydania legitymacji

nr rejestru

potwierdzenie odbioru legitymacji

VI . A D N OTAC JA O PR Z EBIEG U I USTAN IU C ZŁO N KO STWA
Pełnione funkcje

Szczególne
osiągniecia

Decyzja o ustaniu członkostwa

nr uchwały Zarządu Oddziału Okręgowego i data
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Klauzule informacyjne dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
zrzeszonych w Oddziale Okręgowym w
1

Klauzula przy wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w celach ewidencyjnych

1.

Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Oddział Okręgowy w
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (Oddział), ul.

2.

W Oddziale powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD), kontakt do IOD e-mail: iod.skwp@buiskwp.pl

3.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia deklaracji członkowskiej, prowadzenia ewidencji Członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, wymiany korespondencji oraz na potrzeby wynikające z obowiązków sprawozdawczych nałożonych
na SKwP, jako członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC),na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a 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 (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1),
zwanego dalej Rozporządzeniem.

4.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym ADO zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże konieczność
przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).

5.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres członkostwa w Stowarzyszeniu, a także przez okres 5 lat, licząc od końca
roku kalendarzowego, w którym członkostwo w Stowarzyszeniu ustało.

6.

Pani/Pan posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

7.

Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

8.

Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
rozpatrzenia deklaracji członkowskiej i brak wpisu na listę Członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

9.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.

10.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Treść klauzuli informacyjnej przyjąłem/am do wiadomości oraz otrzymałem/am jej wydruk

data i podpis
2

Klauzula przy wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych

1.

Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Oddział Okręgowy w
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (Oddział), ul.

2.

; mail:

Przestrzeganie zasad ochrony danych w Oddziale nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym kontaktować się
można pod adresem e-mail: iod.skwp@buiskwp.pl

3.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji o aktualnych akcjach promocyjnych i aktualnej
ofercie i nie będą udostępniane innym odbiorcom ani do państw trzecich.

4.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (wyrażenie zgody).

5.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

6.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

7.

W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

8.

Podanie danych osobowych jest warunkiem wysyłki treści marketingowych, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości
informowania Pani/Pana o promocjach i aktualnej ofercie.
Treść klauzuli informacyjnej przyjąłem/am do wiadomości oraz otrzymałem/am jej wydruk

data i podpis
3

Klauzula przy wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w celach wysyłki Newslettera

1.

Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Oddział Okręgowy w
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (Oddział), ul.

2.

; mail:

Przestrzeganie zasad ochrony danych w Oddziale nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym kontaktować się
można pod adresem e-mail: iod.skwp@buiskwp.pl

3.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki Newslettera i nie będą udostępniane innym odbiorcom ani
do państw trzecich.

4.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony
interes tj. marketing bezpośredni produktów i usług własnych).

5.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

6.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Tobie prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

7.

W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
ma Pani/Pana prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

8.

Podanie danych osobowych jest warunkiem wysyłki Newslettera, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości jego wysyłki.
Treść klauzuli informacyjnej przyjąłem/am do wiadomości oraz otrzymałem/am jej wydruk

data i podpis
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