Polskie Towarzystwo Logiki i Filozofii Nauki / Polish Association for Logic and Philosophy of Science

Deklaracja Członkowska / Membership Declaration
Imię i nazwisko 1
Full name 2
Data urodzenia
Date of Birth
Miejsce urodzenia
Place of Birth
Tytuł i stopieo naukowy
Degree
Dyscyplina naukowa
Scientific discipline
Miejscowość / City

Adres domowy
Home address

Kod / Postcode
Nr domu
House no

Ulica / Street

Nr mieszkania
Flat no

Numer telefonu
Phone number
Miejscowość / City

Adres służbowy
Official address

Ulica / Street

Kod / Postcode

Nr / No

Nr pokoju
Room no

Numer telefonu służbowego
Official phone number
Adres e-mailowy
E-mail address
Strona www
Website

Data i podpis / Date and signature

…………………………………………………………

Członkowie wprowadzający / Proposing members :

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

Podpis / Signature

Podpis / Signature

Data przyjęcia do PTLiFN / Date of acceptance: ……………………………………………………………..
Za zarząd / For the Board: ………………………………………………………………
1
2

Prosimy o zaznaczenie danych, które Pan/Pani zgadza się udostępnić wszystkim i tylko członkom PTLiFN.
Please select the data that you agree to make available to all and only members PTLiFN.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) przez Polskie Towarzystwo
Logiki i Filozofii z siedzibą w Warszawie (00-330) przy ul. Nowy Świat 72, wpisane do Rejestru Stowarzyszeo, Innych
Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000187994, w celu:
1. otrzymywania informacji od organów towarzystwa, w szczególności o działalności towarzystwa,
2. ujawniania informacji innym członkom towarzystwa oraz osobom trzecim jednak wyłącznie na potrzeby związane
z działalnością statutową towarzystwa), oraz przetwarzanie informacji o członkostwie w towarzystwie w celu
ujawniania i upubliczniania w celach niekomercyjnych w szczególności:
na witrynach internetowych stowarzyszenia,
w publikacjach papierowych i elektronicznych zawierających informacje o towarzystwie i jego członkach,
w dokumentacji przekazywanej przez stowarzyszenie instytucjom zewnętrznym i osobom trzecim.
Jednocześnie oświadczam, że dane podaję dobrowolnie.
Informujemy, że przysługuje Paostwu prawo do wglądu i żądania zmiany w przechowywanych danych osobowych jak
również prawo do modyfikowania zakresu udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Stosowne żądania
prosimy przesyład na adres sekretarza lub adres siedziby towarzystwa.

……………………………………………………………………..
Podpis / Signature

