Wniosek członkowski
cz. I dane obowiązkowe
Nazwisko
Imię / imiona
Adres korespondencji i/lub
zamieszkania
PESEL
https://kiss.pl
Biuro Stowarzyszenia
40-040 Katowice
ul. Lompy 2/10
tel. (48 32) 251 98 11
fax. (48 32) 251 98 11

Tel. kontaktowy
e-mail
Nazwa i miejsce pracy

e-mail: biuro@kiss.pl

Wniosek członkowski część II
Niepubliczne Centrum
Doskonalenia Kadr Oświatowych
KISS
https://szkolenia.kiss.pl
Konferencje
Szkolenia
Kursy
Konkursy
Warsztaty

dane nieobowiązkowe,
lecz przydatne, bowiem mogą być zawsze początkiem
bardzo fajnej znajomości ☺
Zainteresowania/hobby
Marka ulubionego piwa
ewentualnie innego napoju
(może być
bezalkoholowego)
Czym chcesz się pochwalić
Ulubione zwierzę
Kogo lub co zabrałbyś
(zabrałabyś) na bezludną
wyspę
Czy łapiesz się za guzik, gdy
widzisz kominiarza?
Ulubiona gra

verte
1

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych
przez Stowarzyszenie KISS w celach związanych z realizacją wniosku
członkowskiego i obsługi członkostwa w Stowarzyszeniu oraz działalnością
statutową

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zarząd Stowarzyszenia Komputer i Sprawy Szkoły KISS, w związku z art. 13 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 (zwanego dalej RODO) w związku z ustawą
z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 210) uprzejmie informuje, że:
1) Administratorem Danych Osobowych, jest Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły KISS
- ul. Lompy 2/10, 40-040 Katowice, pozostałe dane kontaktowe dostępne pod adresem https://kiss.pl;
2) Dane osobowe przetwarza się w celu obsługi członkostwa w Stowarzyszeniu na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia
1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 210). Odbiorcami danych osobowych są Zarząd i pracownicy
Stowarzyszenia posiadający upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Odbiorcami danych mogą być także
kontrahenci Stowarzyszenia realizujący usługi w szczególności w zakresie usług hostingowych, oraz instytucje
pośredniczące w związku z realizacją projektów dofinansowanych ze środków UE lub krajowych oraz inne organy
publiczne, które zwrócą się z prawnie uzasadnionym wnioskiem o udostepnienie danych osobowych.
3) Przekazanie danych osobowych przez Stowarzyszenie do Państwa trzeciego zostanie Pani/Pan poprzedzone
wnioskiem o wyrażenie zgody we wnioskowanym zakresie.
4) Dane będą przechowywane przez okres członkostwa w Stowarzyszeniu, a także 10 lat po jego ustaniu na podstawie
przepisów o przedawnieniu roszczeń finansowych.
5) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Stowarzyszenia dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do
przenoszenia danych;
6) Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego;
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nieaktualizowanie bądź wycofanie zgody na ich przetwarzanie
uniemożliwi wnioskodawcy członkostwo w Stowarzyszeniu.
9) W przypadku przetwarzania podanych danych osobowych nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
W przypadku niedostatecznego zrozumienia znaczenia ww. treści możliwe jest uzyskanie informacji poprzez kontakt
z Biurem lub Zarządem Stowarzyszenia.

…………………………………………………………………..
Data i podpis wnioskodawcy
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