
Decyzja Zarządu Oddziału: zgłoszenie przyjęto – odrzucono na zebraniu     

dnia ……………………………………………………………………….…… 20………. r. 

 

 

 

Protokół nr ………………….…………………… pkt. ……………………..……….. poz. ……………….……..………. 

 

Wydano znaczek organizacyjny i legitymację nr ……………..……..…… dnia ………………………..………… 20……... r. 

za dowodem (wpisać nr dowodu lub pisma) …………………………………………………….…..………………………….. 

 

 

 

   Za Zarząd Oddziału 

 

……………………………..………….  

              podpis 

 

 

 

 

 

 

Adnotacja władz Stowarzyszenia dot. członka: 

 

………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………

…………………………...……………………………………………………………………………………………………….………………………………………

. 

 

 

 

 

 

 

 



Naczelna Organizacja Techniczna 
w Polsce 

ZGŁOSZENIE 

Po zapoznaniu się ze statutem zobowiązuję się do przestrzegania jego przepisów i proszę o 

przyjęcie mnie w poczet członków zwyczajnych – współdziałających* Stowarzyszenia „Naukowo – 

Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa 

Nazwisko i imię, imię ojca ……………………………………………………………....…………………………………………………………..... 

Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres:              kod pocztowy  ……………………..……….…     miejscowość ……………………….……….…………………………  

województwo ………………………………………………. ul. ………………………………………………..… nr ………………………..………. 

tel. …………………………………..……………………………   e-mail …………………………………………….………………………………………. 

Tytuł naukowy lub zawodowy: prof., dr, mgr, inż., technik, mistrz  * ……………………………………………………… 

Specjalność w zawodzie : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ukończony zakład naukowy (nazwa, gdzie, kiedy) ……………………………………….…………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Miejsce pracy (nazwa, adres, tel.) ………………………………………………………………………………………..………………………. 

………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                      

Stanowisko ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Czy należy do innego stowarzyszenia (jeżeli tak, podać nazwę) ……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….............................................................................. 

Jestem:  pracownikiem   /   studentem     /  emerytem * 

Uwaga! 
Przesłanie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszeniowego jest podstawą do umieszczenia na liście członków SITO 
o/Poznań i stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.                   
o ochronie danych osobowych (tekst pierwotny Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm., tekst jednolity Dz.U. 2002 Nr 101, 
poz. 926 - dalej Ustawa). 

 

 
…………………………………………………………………………………                                              ……………………………………………….. 
  miejscowość, data                                                                                                              podpis 
 
członkowie wprowadzający: 

Lp. Nazwisko i imię Stowarzyszenie nr leg. Adres Podpis 

1.      

2.      

 

 Niepotrzebne skreślić 



 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych w 
zakresie: imienia, nazwiska, nr telefonu oraz adresu poczty elektronicznej przez Stowarzyszenie 
Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Oddział w Poznaniu w celach 
marketingowych Stowarzyszenia związanych z prowadzoną przez nią działalnością, zgodnie z ustawą 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst pierwotny Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 
z późn. zm., tekst jednolity Dz.U. 2002 Nr 101, poz. 926 - dalej Ustawa). 

Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z art. 24 ust.1 Ustawy zostałem/am poinformowana, iż: 

• administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne 
Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Oddział w Poznaniu, 
 
• moje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu informowania mojej osoby o 
działalności Statutowej Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników 
Ogrodnictwa Oddział w Poznaniu i nie będą udostępniane innym odbiorcom, 
 
• posiadam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia, 

 
• podanie Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Oddział 
w Poznaniu moich danych osobowych jest dobrowolne, 

 
• na podstawie art. 32 ust.1 pkt.7 Ustawy przysługuje mi prawo do wniesienia pisemnego, 
umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych. 

 

 

…………………………………………………………………………………                                              ……………………………………………….. 
  miejscowość, data                                                                                                              podpis 

 

 


