
............................................................. 

                (imię i nazwisko) 

............................................................. 

            (adres zamieszkania) 

............................................................. 

............................................................. 

            (telefon kontaktowy) 

............................................................. 

                      (e-mail) 

Deklaracja członkowska 

Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego 
 
 

Ja, niżej podpisana/y, ……………………………………..…..wnoszę o przyjęcie mnie w poczet 

członków zwyczajnych Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego zwanego dalej Stowarzyszeniem. 

 

Po przyjęciu mnie w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia zobowiązuję się stosować do 

przepisów statutu Stowarzyszenia i uchwał Zarządu Stowarzyszenia. 

 

Deklaruję regularne opłacanie składki członkowskiej w wysokości określonej przez Zarząd 

Stowarzyszenia. 

 

 

............................................................. .       .................................................... 

           (miejscowość, data)          (podpis) 

 

 

 

 

Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z dnia................................................................. przyjęto Panią/na 

..................................................................... w poczet członków zwyczajnych Polskiego Konsorcjum 

Szpiczakowego i wpisano do rejestru członków zwyczajnych pod nr.................................................. 

         

        Zarząd Stowarzyszenia 

 

 

 

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych w Polskim Konsorcjum Szpiczakowym  

 



Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem 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):  

 

1. Administratorem danych jest Polskie Konsorcjum Szpiczakowe z siedzibą w Poznaniu przy ul. 

Szamarzewskiego 84, (60-569 Poznań), wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 

zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy w 

Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 

numerem KRS: 0000495528, legitymującym się numerem NIP 7811896873. 

2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o członkowstwo w Polskim 

Konsorcjum Szpiczakowym oraz realizacji zadań statutowych w razie przyjęcia w poczet członków zgodnie z 

art. 6 ust. 1 lit b RODO; 

2. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych uzależniony jest od celu, dla którego dane są 

przetwarzane i w związku z tym będziemy przechowywać Pani/ Pana dane osobowe:  

• Do czasu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy- w sytuacji, kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 

• Do czasu upływu obowiązkowego przechowywania danych- w sytuacji, kiedy przetwarzanie ( 
przechowywanie) odbywa się na podstawie przepisów prawa;  

4. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom bądź organom działającym w Polsce oraz w 

Krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego w tym: 

• Podmiotom bądź organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;  

• Podmiotom bądź organom do otrzymania danych na podstawie treści udzielonej przez Panią/Pana zgody; 

• Podmiotom współpracującym z nami na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, w tym 
szczególności naszym podwykonawcom, którzy świadczą na naszą rzecz min. doradcze, i wsparcia IT, w 
tym również kancelarie prawne,  

5. Pani/ Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich. 

6.  Pani/Pana prawa Ma Pani/ Pan prawo do:  

• Żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  

• Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  

• Przeniesienia danych,  

• Cofnięcia zgody, jeżeli taka była wyrażona, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

6. W celu realizacji Pani/Pana uprawnień należy skontaktować się z nami korespondencyjnie na adres: 60-569 

Poznań ul. Szamarzewskiego 84, lub elektronicznie, za pośrednictwem wyznaczonego przez nas inspektora 

ochrony danych na adres: iodo@pmc.edu.pl   



7. Jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest np. niezgodne z prawem, 

przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych   

8. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednocześnie, w przypadku nie podania tych 

danych nie będzie możliwości przyjęcia Pani/Pana w poczet członków Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego.  

9. Pani/Pana dane mogą podlegać profilowaniu, ale w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych , decyzje nie 

będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Profilowanie czyli automatyczne przetwarzanie danych, 

polegające na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, 

może być wykorzystane przez nas m.in. w celach:  Analitycznych, statystycznych i sprawozdawczych.  

 


