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
STOWAR Z YS Z E N I A KS IĘG OWYC H W P O LSC E
Proszę o przyjęcie mnie na członka zwyczajnego Stowarzyszenia Księgowych
w Polsce. Przepisy Statutu i Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości są
mi znane i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

I . DAN E KAN DYDATA
DANE OBLIGATORYJNE

1. nazwisko

2. imiona

4. miejsce urodzenia, w tym województwo

5. PESEL

6. adres
zamieszkania

7. adres
do korespondencji

ulica, nr domu, nr lokalu

miejscowość

kod pocztowy

3. data urodzenia

powiat

województwo

ulica, nr domu, nr lokalu

miejscowość

(jeśli jest inny
niż zamieszkania)
kod pocztowy

powiat

8. nr telefonu

9. e-mail

9. wykształcenie1

średnie

uzyskany tytuł:

10. staż pracy

województwo

wyższe

technik
rachunkowości

licencjat

doktor

doktor
habilitowany

liczba lat pracy zawodowej

1

Zaznaczyć X w odpowiedniej kratce

inżynier

magister

w tym w rachunkowości
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11. status
zawodowy 1

właściciel

zatrudniony

emeryt/rencista

uczeń/student

12. uprawnienia/
certyfikaty 1

biegły
rewident

doradca
podatkowy

audytor
wewnętrzny

certyfikat MF ds. usługowego
prowadzenia ksiąg rachunkowych

certyfikat
ACCA

certyfikat
CIMA

certyfikat SKwP
księgowy
(I stopień)

certyfikat SKwP specjalista
ds. rachunkowości (II stopień)

certyfikat SKwP główny księgowy (III stopień)

DANE FAKULTATYWNE 2

13. zakład pracy
NIP lub dokładna nazwa i adres zakładu pracy, w którym kandydat jest zatrudniony lub którego jest właścicielem)

14. zajmowane
stanowisko1

asystent w dziale
księgowości

księgowy

specjalista
ds. rachunkowości

główny
księgowy

dyrektor
finansowy

specjalista
ds. kadr i płac

specjalista
ds. podatków

specjalista ds. rachunkowości
zarządczej/controllingu

biegły rewident

właściciel

członek
zarządu

nauczyciel akademicki

nauczyciel

inne
wpisać jakie

15. forma
przedsiębiorstwa1

indywidualna
działalność
gospodarcza

spółdzielnia

spółka osobowa:

spółka
kapitałowa:

przedsiębiorstwo
państwowe

inne
wpisać jakie

16. wielkość
przedsiębiorstwa
(w rozumieniu
przepisów Ustawy
– Prawo przedsiębiorców)1

mikroprzedsiębiorstwo

małe
przedsiębiorstwo

średnie
przedsiębiorstwo

duże
przedsiębiorstwo

17. rodzaj
działalności1

centrum usług
wspólnych
(BPO/SSC)

biuro
rachunkowe

kancelaria
podatkowa

kancelaria
biegłego
rewidenta

inne
wpisać jakie

2
Dane zbierane w celu rozeznania struktury członkostwa SKwP w SKwP oraz sprawozdawczości
wynikającej z przynależności do Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC)
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I I . D E KL AR AC J E I O Ś WIADC ZEN IA
18.

Deklaruję wpłacanie na rzecz Stowarzyszenia wpisowego w wysokości
oraz rocznej składki członkowskiej
w kwocie

zł. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości,

że składka członkowska może ulec podwyższeniu na zasadach określonych w Statucie.

W przypadku odmowy przyjęcia na członka zwyczajnego SKwP wpłacona składka członkowska
zostanie zwrócona na rachunek bankowy z którego została dokonana płatność w ciągu 14 dni.

19.

Regulaminowa jednostka organizacyjna, do której przynależność deklaruję

20. Oświadczenie dotyczące
sposobu komunikowania się1

Wyrażam zgodę na komunikowanie się z organami władz Stowarzyszenia i ich pełnomocnikami
przy zastosowaniu poczty elektronicznej na wskazany w deklaracji adres mailowy, a także za
pośrednictwem innych danych kontaktowych podanych w niniejszej deklaracji, w tym numerów
telefonów

21. Oświadczenia dotyczące
ochrony danych osobowych1

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Księgowych
w Polsce Oddział Okręgowy w

w celach określonych

w Statucie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce związanych z członkostwem
w SKwP, który został zamieszczony na stronie internetowej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Księgowych
w Polsce Oddział Okręgowy w

w celach marketingowych,

w tym m.in. dla informowania o aktualnej ofercie placówek kształcenia ustawicznego pod
nazwą

Zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Biura Zarządu Oddziału Okręgowego
w

miejscowość i data

o zmianach danych podanych w niniejszej deklaracji.

podpis kandydata
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Klauzula informacyjna dotycząca zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach określonych w Statucie
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
1.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy
w

2.

(SKwP OO w ), ul.

W SKwP OO w

powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD), kontakt do IOD

e-mail:. iod.skwp@buiskwp.pl. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach określonych w Statucie
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce związanych z członkostwem w SKwP, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
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.
3.

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

4.

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres członkostwa w Stowarzyszeniu, a także przez okres
wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

5.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

6.

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie
Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

7.

Podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych
będzie brak rozpatrzenia deklaracji członkowskiej i brak wpisu na listę Członków Stowarzyszenia Księgowych
w Polsce.

8.

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.

9.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na potrzeby działalności marketingowej:
1.

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych (ADO) ujawnionych w niniejszym formularzu
jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w (SKwP Oddział Okręgowy w)
, ul.

2.

W SKwP OO

powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD), kontakt do IOD

e-mail: iod.skwp@buiskwp.pl. Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach marketingowych
w tym m.in. dla informowania o aktualnych akcjach promocyjnych i aktualnej ofercie i nie będą udostępniane
innym odbiorcom ani do państw trzecich.
3.

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).

4.

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

5.

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.

6.

W przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Twoja
zgoda jest warunkiem wysyłania treści marketingowych, a konsekwencją jej braku jest niemożność informowania
Cię o bieżących promocjach i innych akcjach marketingowych

miejscowość i data

podpis kandydata
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I I I . D ECY Z JA ( PR E Z YD I UM ) ZARZĄDU O DDZIAŁU
O K RĘG OWEG O
Prezydium Zarządu/Zarząd Oddziału Okręgowego w
uchwałą nr

na posiedzeniu w dniu

postanowił przyjąć kandydata na członka

Stowarzyszenia.

Sekretarz Zarządu

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

nr ew.
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