Warszawa, dn..............................
PSRiBS/...................../................./……………..*
WNIOSEK O WPISANIE NA LISTĘ CZŁONKÓW
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW
I BIEGŁYCH SADOWYCH
JAKO CZŁONKA /zwyczajnego, nadzwyczajnego, honorowego, wspierającego/**
Wnoszę o wpisanie na listę Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych:
Imię i Nazwisko: .................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia: ..................................................................................................
Miejsce zamieszkania: ........................................................................................................
..............................................................................................................................................
Adres do korespondencji: ....................................................................................................
..............................................................................................................................................
Telefon: ...............................................................................................................................
E-mail: .................................................................................................................................
Wykształcenie: ....................................................................................................................
Miejsce pracy (nazwa firmy) i adres pracy..........................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Posiadane uprawnienia, zaświadczenia i kwalifikacje: ......................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

Nr konta bankowego dla wykonania opłat: 24 1140 2004 0000 3502 7670 5184
*wypełnia PSRiBS
** niepotrzebne skreślić
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..............................................................................................................................................
(nr ewidencyjny, rok wydania, organ wydający, specjalność)

UWAGA: dokumenty drukować dwustronnie, wniosek wypełniać drukowanymi literami
Prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem:

_______________________, dnia _____ 20____ r.
miejscowość

________________________
(podpis)

Informacje zamieszczone poniżej wypełnia komisja ZG PSRiBS
Członkowie wprowadzający:

____________________________
(imię i nazwisko)

____________________________
(imię i nazwisko)

____________________________
(podpis)

____________________________
(podpis)

Wniosek Zarządu: ________________________________________________________
_______________________, dnia ___ 20____ r.
miejscowość

______________________
(podpis)

Wniosek Komisji Kwalifikacyjnej PSRiBS
Protokółem Komisji Kwalifikacyjnej PSRiBS nr ___________ z dnia _________________
___
a) zakwalifikowano w poczet członków ………………………………………..
b) nie odpowiada warunkom Statutu PSRiBS.

_______________________________________________________________________
(podpisy członków Komisji)
Wydano odznakę PSRiBS i legitymację Nr _______________

Załączniki do wniosku
1. Potwierdzenia wpłaty: wpisowe 36zł, składka roczna 144zł, opłata za wydanie karty
członkowskiej 20zł. /bez uiszczonej wpłaty wniosek będzie nie rozpatrzony/
2. Zdjęcie /wersja papierowa/elektroniczna/
3. Oświadczenie
4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
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Dnia ____________ 20___ r.

Warszawa, dn.......................

PSRiBS/............../................../………….*

OŚWIADCZENIE
Ja ...................................................................................................., niżej podpisana(-ny)
(Imię i Nazwisko)
oświadczam, że znany mi jest Statut obowiązujący w Polskim Stowarzyszeniu
Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego
postanowień.
Oświadczam, iż:
1. Przez cały czas swojego członkostwa w PSRiBS będzie przestrzegał reguł, zasad
i standardów przyjętych w Statucie oraz regulaminach obowiązujących w PSRiBS.
2. Będę aktywnie uczestniczył/a w działaniach Statutowych PSRiBS.
3. Zobowiązuję się do opłacania składek członkowskich w wysokości i terminach określonych
uchwałą Walnego Zgromadzenia.
4. Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji dotyczących PSRiBS na wskazany Przeze mnie
adres mailowy w deklaracji członkowskiej.

............................................
(podpis)
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*wypełnia PSRiBS

Warszawa, dn..................................
PSRiBS/............/................/……………*
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Ja ...................................................................................................., niżej podpisana(-ny)
(Imię i Nazwisko)
Oświadczenie
Zgody 1.-3. mogą być w każdej chwili wycofane, poprzez przesłanie żądania na adres e-mail:
psribs@psribs.pl
1. Zgadzam się na otrzymywanie od PSRiBS informacji o produktach i usługach innych
podmiotów związanych z promowaniem wiedzy oraz celów wskazanych w statucie PSRiBS,
w szczególności wiadomości o konferencjach i publikacjach wydawniczych.

TAK

NIE

2. Zgadzam się na otrzymywanie od PSRiBS informacji handlowych przekazywanych z użyciem
urządzeń telekomunikacyjnych drogą elektroniczną, w szczególności wiadomości
o odpłatnych konferencjach i publikacjach wydawniczych, innych niż organizowane przez
PSRiBS, w tym z wykorzystaniem automatycznych systemów wywołujących, lub telefoniczną
poprzez:
-

wiadomości e-mail

-

wiadomości SMS/MMS

TAK

NIE

-

rozmowę telefoniczną

TAK

NIE

NIE

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PSRiBS moich danych osobowych na podstawie art.
6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L
119/1, z 4.5.2016, zwanego dalej „RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących
kategorii moich danych osobowych (imię, nazwisko, telefon, mail, adres, miejsce pracy,
zajmowane stanowisko, pełnione funkcje, wybitne osiągnięcia naukowe, dziedzina
i dyscyplina naukowa, tytuł lub stopień naukowy, tytuł zawodowy), w zakresie mojego
członkostwa w PSRiBS oraz danych obejmujących mój wizerunek w celu prowadzenia kronik,
strony internetowej PSRiBS oraz w celu prowadzenia działalności edukacyjnej, informacyjnej
i promocyjnej. Wykorzystanie moich danych osobowych, na które wyrażam zgodę, obejmuje
utrwalanie wizerunku na obrazach, w tym obrazach ruchomych, wykonanych w czasie
i w związku z moim udziałem w działalności prowadzonej przez PSRiBS oraz
na rozpowszechnianiu tego wizerunku w następujący poprzez:
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TAK

-

-

zwielokrotnianie egzemplarzy utrwalenia wizerunku dowolną techniką, w tym techniką
drukarską, reprograficzną oraz techniką cyfrową;
nieodpłatne wprowadzenie do obrotu egzemplarzy utrwalenia wizerunku;
publiczne udostępnienie utrwalenia wizerunku w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności na stronach
internetowych, na portalach społecznościowych, w aplikacjach mobilnych;
rozpowszechnianie utrwalenia wizerunku z wykorzystaniem poczty elektronicznej;
publiczne wyświetlenie i odtworzenie utrwalenia wizerunku albo wystawienie
egzemplarzy utrwalenia wizerunku na widok publiczny.

TAK

NIE

4. Oświadczam, że zapozanłem/łam się z poniższa klauzulą informacyjną

TAK

NIE

_______________________, dnia ______________ r.
(miejscowość)

(czytelny podpis)

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych
ul. Bogatyńska 6 lok. U1, 01-461 Warszawa posiadającą NIP: 1182136851, zwana dalej PSRiBS.
2) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania PSRiBS,
a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem za pomocą adresu
wymienionego wyżej lub przekazując wiadomość e-mail na adres: psribs@psribs.pl.
3) Administrator danych osobowych – PSRiBS - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów
prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a.
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
b. rozpatrzenia deklaracji w związku z potrzebą weryfikacji spełnienia kryteriów nabycia członkostwa - podstawą
prawną przetwarzania danych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes PSRiBS w odniesieniu do art. 6 ust. 1
lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej jako - „RODO”);
c.
nabycia członkostwa w PSRiBS, wykonywania praw i obowiązków członka PSRiBS, rozliczenia wpłacanych składek
członkowskich - podstawą prawną przetwarzania w tym wypadku jest prawny obowiązek PSRiBS w odniesieniu do
art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z wymogami ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach;
d. informowania o wydarzeniach i innych formach działalności organizowanych przez PSRiBS lub objętych przez nie
patronatem - podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes PSRiBS
w odniesieniu do art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
e. otrzymywanie od PSRiBS informacji o produktach i usługach innych podmiotów związanych z promowaniem wiedzy
oraz celów wskazanych wskazanego w statucie PSRiBS, w szczególności wiadomości o konferencjach i publikacjach
wydawniczych - podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym wypadku zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit.
a RODO.
5) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
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KLAZULA INFORMACYJNA

6)
7)

8)

9)

10)

11)

12)
13)
14)

organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy
publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe
dla których Administratorem jest PSRiBS oraz podwykonawcy Administratora wykonujący usługi na jego rzecz.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w okresie członkostwa w PSRiBS oraz po jego ustaniu przez okres 2 lat na potrzeby
archiwizacyjne PSRiBS, a także przez okres przedawnienia roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Pani/Pana dane będą mogły być powierzane przez PSRiBS do przetwarzania podmiotom przetwarzającym dane w jego imieniu,
w tym w zakresie obsługi systemów informatycznych, obsługi finansowo-księgowej, prawnej oraz wydawniczej - przy czym takie
podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy ze PSRiBS i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
Podanie oznaczonych w deklaracji oraz na formularzu danych, w celach określonych w pkt. 4) lit. b i c powyżej, jest dobrowolne
aczkolwiek obowiązkowe, ze względu na wymogi wynikające z Prawa o stowarzyszeniach. Ich niepodanie uniemożliwi nabycie
członkostwa
oraz
wykonywanie
praw
i
obowiązków
członka
PSRiBS.
W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi komunikację z członkiem PSRiBS
w celach określonych w pkt. 4) lit. d. i e. powyżej.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a.
prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub
niekompletne;
c.
prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
i. dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
ii. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
iii. osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą
przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
iv. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
v. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
i. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
ii. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu
danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
iii. Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich
do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
iv. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia
czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
i. przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub
na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
ii. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f.
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
i. zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na
podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
przez Administratora,
ii. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec
tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające
ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych
(art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma
wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu u Administratora Pani/Pana danych osobowych,
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych
jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez
Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych
stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
Dane osobowe podawane w deklaracji oraz na formularzu danych, nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu, ani nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej bądź Europejski Obszar Gospodarczy.
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a.

