Polskie Towarzystwo Informatyczne, Zarząd Główny

ul. Solec 38 lok. 103, 00-394 Warszawa
tel.: +48 22 838 47 05, fax:+48 22 636 89 87
e-mail: pti@pti.org.pl

DEKLARACJA
Proszę o przyjęcie mnie do POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO (zwanego dalej PTI).
Imiona

Nazwisko

Data urodzenia

Aktualny status zawodowy – w celu ustalenia wysokości składki rocznej
Osoba pracująca





Student



Emeryt

Wykształcenie i staż pracy kandydata – w celu ustalenia spełnienia wymogów statutowych





Wyższe na kierunku informatycznym lub związanym z informatyką
Student (kierunki informatyczne lub związane z informatyką)
Średnie lub wyższe na innym kierunku, a praca zawodowa w ciągu co najmniej trzech ostatnich lat przed
wstąpieniem do Towarzystwa była związana z informatyką.
Inne nie pasujące do powyższych.

Deklaracja przynależności do Oddziału – adresy oddziałów dostępne są na
http://www.pti.org.pl/O-nas/Struktura-organizacyjna

Członkowie wprowadzający kandydata
1)

2)

Dane teleadresowe – w celu komunikacji wewnętrznej PTI z członkiem
Ulica i Nr
Kod pocztowy

Miejscowość

Telefon

Adres e-mail

INFORMACJA
Wypełnioną i podpisaną deklarację wraz z opiniami Członków Wprowadzających należy przesłać drogą elektroniczną lub
pocztą tradycyjną pod adres Oddziału, do którego zadeklarowano przynależność. Adresy Oddziałów dostępne są na
stronie: http://www.pti.org.pl/O-nas/Struktura-organizacyjna. Wypełnienie informacji dodatkowych nie jest obowiązkowe, a
w przypadku negatywnej weryfikacji deklaracji członkowskiej zostaną usunięte wraz z danymi zawartymi w deklaracji.
Złożenie deklaracji członkowskiej oznacza jednoczesne złożenie oświadczeń o następującej treści:
•
zapoznałem/zapoznałam się ze Statutem PTI i jako jego członek zobowiązuję się przestrzegać postanowień
Statutu oraz wydanych na jego podstawie wewnętrznych regulacji.
•
w terminie 14 dni po otrzymaniu powiadomienia o przyjęciu mnie do Towarzystwa zobowiązuję się uiścić
składkę wpisową i składkę roczną w wysokości ustalonej przez Zarząd Główny Towarzystwa na konto bankowe
wskazane w powiadomieniu.
•
zobowiązuję się do informowania PTI o zmianach dotyczących danych personalnych oraz adresowych, służących
do kontaktu z PTI.


Jednocześnie kandydat może wyrazić poniższą zgodę
Wyrażam zgodę na publikację mojego imienia i nazwiska na witrynie internetowej Oddziału w ogólnie dostępnej
sekcji „członkowie”

(Data)

WYPEŁNIAJĄ WŁADZE PTI
Data wpłynięcia deklaracji:
Data przyjęcia do PTI:

Nr ew:
mocą uchwały nr

Uwagi:
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(Podpis)

Polskie Towarzystwo Informatyczne, Zarząd Główny

ul. Solec 38 lok. 103, 00-394 Warszawa
tel.: +48 22 838 47 05, fax:+48 22 636 89 87
e-mail: pti@pti.org.pl
Informacje dodatkowe – obszary aktywności zawodowej (lista wielokrotnego wyboru)




Uczelnia – dydaktyka
Uczelnia – nauka
Szkolnictwo





Branża IT – oprogramowanie
Branża IT – doradztwo IT
Branża IT – serwis IT

Specjalizacje zawodowe (wzorowane na raporcie grupy
Petera Denninga)
Teoria





Administracja publiczna
Dział IT firmy spoza branży IT
Inne: ___________________

Specjalizacje zawodowe – klasyfikacja rozszerzona

Praktyka

Teoria

Praktyka

Edukacja informatyczna
Analiza zbiorów danych
Bezpieczeństwo informacji I systemów IT
Informatyka w medycynie
Informatyka w zarządzaniu
Historia informatyki
Informatyka w administracji publicznej
Informatyka w logistyce i produkcji
Internet rzeczy (IoT)
Terminologia informatyczna
Technologie mobilne
Wytwarzanie gier
Systemy informacji przestrzennej
Grafika komp. I przetwarzanie obrazów
Przetwarzanie sygnałów cyfrowych
Data science
Inne:

Algorytmy i struktury danych
Języki programowania
Architektura komputerów
Obliczenia numeryczne i symboliczne
Systemy operacyjne
Sieci komputerowe
Inżynieria oprogramowania
Bazy danych
Sztuczna inteligencja i robotyka
Komunikacja człowiek-komputer
Problemy społeczne, etyczne i zawodowe

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych członków PTI
podanych na deklaracji członkowskiej.
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych w deklaracji członkowskiej jest Polskie
Towarzystwo Informatyczne, zwane dalej: "Administratorem" lub „PTI”. Z Administratorem można
skontaktować się pisząc na adres: ul. Solec 38 lok. 103, 00-394 Warszawa, pti@pti.org.pl oraz za pośrednictwem
powołanego przez PTI inspektora ochrony danych pisząc na adres: iod@pti.org.pl.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych są prawnie uzasadnione interesy Administratora wynikające z
ustawy o stowarzyszeniach i statutu PTI. Oznacza to iż PTI musi przetwarzać Pani/Pana dane np. aby przyjąć
Panią/Pana w poczet członków PTI, informować o swojej działalności, zapraszać na spotkania, wysyłać
publikacje oraz pobierać składkę członkowską. Ponadto podstawą prawną może być wyrażona przez Panią/Pana
zgoda na działania wykraczające poza prawnie uzasadnione interesy PTI np. na publikację Pani/Pana danych na
stronach www należących do PTI.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych PTI.
Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie może spowodować, iż PTI nie będzie
mogło przyjąć Pani/Pana w poczet członków stowarzyszenia.
Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. do czasu ustania członkostwa w
stowarzyszeniu, przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z członkostwa, niektóre dane osobowe
mogą być przetwarzane ze względu na obowiązki spoczywające na PTI zgodnie z obowiązującym prawem.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na
gruncie obowiązujących przepisów prawa, nasi pracownicy, a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi
na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych m.in. księgowe, IT, prawne.
Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego, ani do organizacji
międzynarodowych.
Ma Pani/Pan prawo żądać od PTI dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także
prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora jeśli czuje Pani/Pan, że
przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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