Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej
ul. Ingardena 6
30-060 Kraków
e-mail: info@ptpb.pl

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Proszę o przyjęcie mnie do Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej. Oświadczam, że
zapoznałem(am) się z jego statutem. Zobowiązuję się do aktywnego udziału w realizacji celów PTPB oraz do
regularnego płacenia składek członkowskich.

(podpis)

(data)

DANE OSOBOWE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nazwisko: _______________________________________________________________________________
Imię: ___________________________________________________________________________________
Data urodzenia: __________________________________________________________________________
Kierunek i rok ukończenia studiów (w przypadku studentów: rok studiów), nazwa uczelni:
________________________________________________________________________________________
Miejsce pracy: ____________________________________________________________________________
Adres do korespondencji: ___________________________________________________________________
Telefon: _________________________________________________________________________________
Poczta elektroniczna: ______________________________________________________________________
Motywy przystąpienia do PTPB:

Dotychczasowe doświadczenia związane z celami statutowymi PTPB:

Zainteresowania z zakresu psychologii behawioralnej/analizy zachowania:

Przyjęto uchwałą w dniu………………………………

(podpis Prezesa)

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych („Rozporządzenie ogólne”), Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej, ul. Ingardena
6, 30-060 Kraków.
2. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: info@ptpb.pl lub pisemnie na wyżej
wskazany adres do korespondencji.
3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do rozpatrzenia Pani/Pana
kandydatury na członka Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej. Konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak możliwości kandydowania na członka Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, a po przyjęciu w poczet członków,
w celu realizacji zadań statutowych Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej zgodnie z
Rozporządzeniem ogólnym.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów
prawa.
6. Dane osobowe przetwarzane będą w okresie Pani/Pana członkostwa w Polskim Towarzystwie Psychologii
Behawioralnej oraz w zgodzie z wymogami prawa.
7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
8. Posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na pod adres: info@ptpb.pl lub
pocztą tradycyjną pod adres: Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej, ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków.
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia ogólnego.
Potwierdzam, że zapoznałem(am) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje.

……………………………………………………………………………………………………
Miejscowość, data, czytelny podpis

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do rozpatrzenia mojej
kandydatury na członka Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej oraz realizacji zadań statutowych Polskiego
Towarzystwa Psychologii Behawioralnej, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 (Dz.U 2018 poz. 1000) oraz
zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

……………………………………………………………………………………………………
Miejscowość, data, czytelny podpis

