STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE

Zarząd
Oddziału Okręgowego
w .............................

DEKLARACJA KANDYDATA
NA CZŁONKA ZWYCZAJNEGO

Proszę

o

przyjęcie

mnie

w

poczet

członków

zwyczajnych

Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Przepisy Statutu są mi znane
i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

...........................................................
.......................................................
miejscowość i data
podpis kandydata
____________________________________________________________________________________________________________

I. DANE OSOBOWE
1. Nazwisko ...................................... 2. Imiona ..............................................
3. Imię ojca ...................................... 4. Data urodzenia ..................................
5. Wykształcenie:
□ podstawowe

□ średnie

□ uczeń/student

□ wyższe

tytuły zawodowe .................................. stopnie naukowe ....... ........................
6. Dokładny adres zamieszkania .......................................................................
miejscowość

...........................................................................................................................
ulica

kod

tel. ..............................................

poczta

e-mail ........................................................

7. Miejsce pracy ................................................................................................
nazwa oraz adres zakładu pracy, w którym kandydat jest obecnie zatrudniony

VERTE
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............................................................................. tel. ................................... ..
8. Zajmowane ostatnio stanowisko w zawodzie...................................................
9. Deklaruję wolę udziału w działalności ..........................................................
nazwa koła, klubu, sekcji

10. Jednocześnie deklaruję wpłacanie na rzecz Stowarzyszenia rocznej składki
członkowskiej w kwocie ............... zł (słownie złotych: ......................................).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych
prowadzeniem ewidencji członków SKwP.

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

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

miejscowość i data

II.

podpis kandydata

DECYZJA ZARZĄDU (PREZYDIUM ZARZĄDU) ODDZIAŁU
OKRĘGOWEGO

Uchwałą nr .................. z dnia ............................. Zarządu (Prezydium Zarządu)
Oddziału Okręgowego postanowiono przyjąć ......................................................
na członka zwyczajnego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
...................................................

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

sekretarz

prezes

______________________________________________________________________________________

III.

ADNOTACJA BIURA ZARZĄDU ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO

Wpis do rejestru członków – data ..................... nr ..........................................

...............................
data wydania legitymacji

....................................................
potwierdzenie odbioru legitymacji

Skreślenie z rejestru członków – data .....................
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Klauzula informacyjna dla Członków stowarzyszenia:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Księgowych w
Polsce Oddział Okręgowy w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 148, 75-613 Koszalin.
2. W SKwP Oddział Okręgowy w Koszalinie powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD),
kontakt do IOD e-mail: iod.skwp@buiskwp.pl
3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia deklaracji
członkowskiej oraz prowadzenia ewidencji Członków Stowarzyszenia Księgowych w
Polsce, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 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.
4. 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).
5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres członkostwa w
Stowarzyszeniu, a także przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w
którym członkostwo w Stowarzyszeniu zostało wypowiedziane.
6. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu.
7. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy
Rozporządzenia.
8. 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.
9. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą
poddawane profilowaniu.
10. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższą klauzulą informacyjną.
…………………………….
(data, podpis)

3

STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE

ANONIMOWA ANKIETA CZŁONKA ZWYCZAJNEGO
Celem ankiety jest poznanie struktury członkostwa w SKwP. Zebrane
dane wykorzystywane będą w analizach i ankietach opracowywanych na
wewnętrzne potrzeby Stowarzyszenia, a także na potrzeby analiz i ankiet
wynikających z obowiązków nałożonych na SKwP, jako członka
międzynarodowych organizacji zrzeszających księgowych.
I. Wykształcenie:
podstawowe
zawodowe
średnie
student/uczeń
licencjat
wyższe
II. Posiadane certyfikaty
dyplomowany księgowy
biegły rewident
dyplomowany biegły księgowy
usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych
inne (tylko z zakresu rachunkowości) ...............................................
III. Miejsce zatrudnienia
firma audytorska
firma księgowa
firma państwowa
jednostka budżetowa
firma prywatna, spółdzielcza
nauka/edukacja
inne (księgowy niepraktykujący, emeryt) ..........................................
IV. Zajmowane stanowisko/zakres obowiązków
dyrektor finansowy (rachunkowość zarządcza)
główny księgowy
biegły rewident
księgowy – samodzielny księgowy prowadzący księgi rachunkowe
księgowy – rachunkowość kosztów
księgowy
technik księgowy (młodszy księgowy)
student/uczeń
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