
Deklaracja Członkowska Stowarzyszenia 

Specjalistów Robót Wykończeniowych 
 

 
 

Ja, niżej podpisany proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia 

Specjalistów Robót Wykończeniowych. 

Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania Stowarzyszenia. 

Zobowiązuję się do przestrzegania statutu, aktywnego uczestnictwa w działalności oraz 

wypełniania uchwał władz. 

 

 

Imię: …………………………..….....…….. Nazwisko: …………...……….……………………………… 

Rok urodzenia: ……………….. Zawód wykonywany: ……….………..……………………………….…. 

Ulica: ………………………………………………….………….Nr domu: ….……..Nr lok:…………..… 

Miejscowość: …………………………………………….…………………. Kod poczt: …………………. 

Województwo: ……………………………………………………………………………………………… 

Telefon: …………………………….….. Email: …………………………………………………………... 

 

Jeśli prowadzisz firmę, jesteś pracownikiem lub przedstawicielem – wypełnij pola poniżej. 

Dane firmy/instytucji 

Nazwa: ……………………………………………………………………………………………………… 

Ulica: ………………………………………………….………….Nr domu: ….……..Nr lok:…………..… 

Miejscowość: …………………………………………….…………………. Kod poczt: …………………. 

Województwo: ……………………………………………………………………………………………… 

Telefon: …………………………….…... Email: ………………………………………………………….. 

Nip: ……………………………………....………… Regon: ……………………………………………… 

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 informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie Specjalistów Robót Wykończeniowych z 
siedzibą w Przemyślu (dalej zwanym „SSRW”).  
W związku z powyższym SSRW z siedzibą w Przemyślu realizuje swój obowiązek wobec osób, których dane przetwarza. 
Zostałem(am) poinformowany(a) i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SSRW z siedzibą w Przemyślu moich danych osobowych 
zawartych w deklaracji członkowskiej w celu i w zakresie niezbędnym dla realizacji przez Stowarzyszenie jego celów statutowych w 
tym: 
- informowania mnie za pośrednictwem ogólnodostępnych środków komunikacji (telefon, sms, e-mail, adres korespondencyjny) i brania 
udziału w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie lub jego Oddziały, akcjach marketingowych i handlowych. 
- prezentację i publikację wizerunku w mediach lokalnych oraz globalnych (prasa, TV, internet, prezentacje multimedialne) 
- posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania; 
- dane osobowe będą przechowywane przez okres członkostwa w Stowarzyszeniu i zostaną one usunięte w terminie 12 miesięcy od 
dnia rezygnacji z członkostwa lub wykluczenia członka; 
- mam prawo wniesienia skargi do GIODO w razie uznania, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
Twoje dane osobowe mogą być udostępnione: 
podmiotom świadczącym na rzecz SSRW usługi informatyczne i komunikacyjne w tym wysyłki korespondencji seryjnej email i sms, 
podmiotom świadczącym na rzecz SSRW usługi kadrowo-księgowe i prawne, podmiotom, które świadczą dla nas usługi wyświetlania 
materiałów informacyjnych w serwisach internetowych i społecznościowych, podmiotom, które świadczą dla nas usługi tradycyjnej 
korespondencji pocztowej. 

 

Miejscowość: ………………….…………….. 

Data:…………………………………. 

Podpis: ……………………………….. 
 

Wypełnioną deklarację wyślij na adres: 

SSRW, ul. Prosta 11, 96-500 Sochaczew 
Jeśli rejestrowałeś się na forum SSRW – zaznacz to pole 

UWAGA - wszystkie pola muszą być wypełnione, w innym przypadku deklaracja będzie odrzucona. 



Posiadane kwalifikacje zawodowe 

 

 Glazurnik Izoler Termoizoler Ogólno- 

budowlane 

Malarz 

tapeciarz 

Stolarz 

Mistrz       

Czeladnik       

Dyplom 

szkoły 

      

 

 

Inne: 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 
 

Uchwała Zarządu 

Uchwałą Zarządu nr…………………………  

z dnia………………………………………… 

Pan/Pani………………………………………………………….. 

 

Został (-a) przyjęty (-a) w poczet członków 

Stowarzyszenia Specjalistów Robót Wykończeniowych. 

Wystawiono legitymację nr:………………….. 

Podpisy 

 


