
 

         

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA 

DO STOWARZYSZENIA WYCHOWANKÓW POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ 

 
………………………….…………  

(miejscowość, data) 
……………………………………………………  
(imię i nazwisko) 
 
…………………………………………………… 
 (telefon) 
 
……………………………………………………  
(e-mail) 
 
……………………………………………………  
(adres korespondencyjny / doręczeń) 
 

Proszę o przyjęcie mnie do Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Krakowskiej (dalej: SWPK) 

w charakterze członka zwyczajnego. 

Studiowałem (-am) na Wydziale ............................................................w latach...................................... 

W roku ............. otrzymałem (-am) stopień / tytuł ................... w zakresie .............................................. 

Zobowiązuję się do przestrzegania Statutu Stowarzyszenia oraz do wpłacenia wpisowego 50,00 zł                   

i opłacania rocznych składek członkowskich w wysokości 120,00 zł /emeryt 60,00 zł/. 

 
Oświadczenie 

 

Ja ………………………………………………….…… (imię i nazwisko) niżej podpisana/-y wyrażam zgodę na:  

� przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Krakowskiej (ul. 

Warszawska 24, 31-155 Kraków) w celach marketingowych; 

� otrzymywanie od Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Krakowskiej (ul. Warszawska 24, 31-155 

Kraków) informacji marketingowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204). 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(RODO), 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) informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SWPK (ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków). 

2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne. 

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty dostarczające i wspierające systemy 

teleinformatyczne Administratora w celu obsługi informatycznej oraz podmioty świadczące usługi związane 

z bieżącą działalnością Administratora, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi podatkowe i 

księgowe, podmioty na rzecz których lub we współpracy z którymi Administrator realizuje projekty. 

4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

6. Pozostałe informacje dostępne są w zasadach ochrony danych osobowych pn. „Polityka prywatności” 

SWPK na stronie http://www.swpk.pk.edu.pl/index.php/polityka-prywatnosci 

 

 

Podpis: ……………………………….………… 


