
 
 

 
ul. Warecka 4-6/40a, 00-040 Warszawa, www.spsf.pl, mail: sekretariat@spsf.pl 

Konto PKO BP S.A.: 65 1440 1387 0000 0000 0839 8593 

Miejscowość: ……........……………..  dnia: …………..………. 

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA SPSF 
 

Ja, …………..…………………………….……………………………………………………………………………................. 

(Imię i nazwisko) 

 

Wyrażam wolę i gotowość przystąpienia do Stowarzyszenia Polskich Stroicieli Fortepianów  

z siedzibą w Warszawie przy ul. Wareckiej 4/6 lok. 40a, wpisanego do Rejestru Stowarzyszeń  

w XII Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy pod numerem  

KRS 000 030 1615 w charakterze Członka Zwyczajnego. Jednocześnie oświadczam, że:  

 posiadam urzędowo potwierdzone uprawnienia do wykonywania zawodu stroiciela *) 

dyplom Technika Budowy Fortepianów      inne 

 dyplom czeladnika,   dyplom mistrzowski 

  

  wydany przez: ………………………………..……………………………………………………………. 

 jestem związany/a ze środowiskiem zawodowym stroicieli [podać w jakiej formie]*) 

 

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

 

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

 znane mi są i przeze mnie akceptowane cele statutowe Stowarzyszenia 

 zapoznałem się z treścią Statutu Stowarzyszenia i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów i 

postanowień 

 zobowiązuje się do respektowania uchwał właściwych organów Stowarzyszenia 

 przestrzegania Kodeksu Etyki Stroiciela 

 

Rekomendacje członków SPSF: 

 

1. …………………………………………  PESEL ……………………..           Podpis: ……………………………….. 

 

2. …………………………………………  PESEL ……………………..           Podpis: ……………………………….. 

 

3. …………………………………………  PESEL ……………………..           Podpis: ……………………………….. 

 

4. …………………………………………  PESEL ……………………..           Podpis: ……………………………….. 

 
 
 

http://www.spsf.pl/


 
 

 
ul. Warecka 4-6/40a, 00-040 Warszawa, www.spsf.pl, mail: sekretariat@spsf.pl 

Konto PKO BP S.A.: 65 1440 1387 0000 0000 0839 8593 

Oświadczenie woli kandydata: 
 

Wyrażam zgodę na powiadamianie mnie drogą elektroniczną lub telefoniczną  

o Walnych Zebraniach Stowarzyszenia bez konieczności przesyłania tych informacji listem 

poleconym 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów rekrutacji do 

Stowarzyszenia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. 

Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926  z późniejszymi zmianami) 

…………..…………………..      ………….……………………………………………… 
         data                      podpis osoby składającej deklarację 

Informacja RODO: 
25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, czyli tzw. RODO  
(Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), chcielibyśmy poinformować, że Państwa dane osobowe 
będą znajdować się w naszej bazie osób, członków Stowarzyszenia Polskich Stroicieli Fortepianów 
(SPSF). Przetwarzamy Pani/Pana dane jako Administrator w celu dostarczania informacji i materiałów 
promujących działalność SPSF oraz publikacji ich na stronie internetowej SPSF, w bazie członków SPSF. Materiały 
wysyłane są za pomocą poczty elektronicznej lub zwykłej. Przykładamy dużą wagę do ochrony Państwa 
prywatności. Pragniemy zapewnić, że traktujemy Państwa dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań 
wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Dlatego chcemy także 
poinformować, że: 
1. Nasz adres to: Stowarzyszenie Polskich Stroicieli Fortepianów, ul. Warecka 4-6, 00-040 Warszawa. 
2. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych można się z nami skontaktować pod 

adresem e-mail: sekretariat@spsf.pl 
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest nasz uzasadniony interes, polegający na 

informowaniu i promowaniu o działalności Stowarzyszenia Polskich Stroicieli Fortepianów oraz umieszczeniu 
danych w publicznej bazie danych stroicieli na stronie internetowej SPSF. 

4. Przetwarzamy tylko Pani/Pana dane kontaktowe, tj. imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer 
telefonu, adres e-mail, zakres usług i informacja biograficzna – o ile zostało to podane oraz dane zawarte 
wypełnionej przez Państwa deklaracji członkowskiej, o ile je posiadamy. 

5. Pani/Pana dane przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przechowywane tylko do momentu 
złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub zgłoszenia żądania ich usunięcia. 

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom statutowym organizacji, pracownikom 
Stowarzyszenia oraz podwykonawcom, o ile jest niezbędne do realizacji celów statutowych SPSF oraz do 
realizacji działań informacyjnych i promocyjnych o SPSF, jak i publikacji i aktualizacji informacji na stronie 
internetowej SPSF. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu 
ponadto prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. 

8. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 
danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 
prawa polskiego. W sprawach spornych prosimy o kontakt pod adresem e-mail sekretariat@spsf.pl 

9. Stowarzyszenie Polskich Stroicieli Fortepianów może przekazywać Twoje dane osobowe do podmiotów 
spoza EOG, związanych z działalnością stowarzyszenia, jak np. formularze internetowe związane z rejestracją 
na szkolenia czy wydarzenia organizowane SPSF, obsługa poczty e-mail, publikacją informacji na stronie 
internetowej SPSF, w mediach społecznościowych czy inne związane z działalnością SPSF. SPSF gwarantuje, 
że przekazanie Twoich danych odbywa się na zasadach przewidzianych w art. 44 – 47 RODO. 

 
Potwierdzam zapoznania się z powyższą informacją:                               …………………………………………………….                         
                                                                                                                     (data i podpis składającej deklarację) 

   

TAK 

 

   

TAK 

 

http://www.spsf.pl/
mailto:sekretariat@spsf.pl
mailto:sekretariat@spsf.pl
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ARKUSZ DANYCH OSOBOWYCH 
 

Dane wewnętrzne: [niepublikowane] wyłącznie do kontaktu z sekretariatem SPSF: 

Imiona:   ………………….…….…………………………….………………………………………………. 

Nazwisko:   ……………………………….……………………….……………………………….……………. 

Data i miejsce urodzenia: …………………………………….…………………………………..…….………….. 

PESEL:                 ………………………………………………......……………………………………………….. 

Adres zamieszkania:       ……………….…………………………….…………………………………………………….. 

Adres do korespondencji: …………………………………….…………………………………………………….. 

Telefon, fax:         ……………………………………………………….………………………………………………….. 

Adres email:          ……………………………………………………..………………...………………………………… 

 

 

Dane zewnętrzne: [reklamowe] publikowane na www.spsf.pl na Liście Rekomendowanych 

Stroicieli w zakładce „Znajdź Swojego Stroiciela”/Rekomendowani stroiciele lub inne: 

 

Nazwa firmy lub nazwisko: …………………..………………………………………………………………………… 

Miasto:   …………………………..………………………………………………………………………… 

Województwo: ………………………….……………………………………………………………….…………. 

Zakres usług:          ………………………..……………………………………………………………………………. 

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

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

Kontakt: [telefony, email]  ……………………..…………………………………………….……..……………….. 

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

Strona www: …………………………….. ………………………………………………………………………………… 

Wyrażam zgodę na publikację moich danych reklamowych na stronie www.spsf.pl 
   

TAK 

 

http://www.spsf.pl/
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Krótka Wizytówka Stroiciela: [proszę napisać kilka zdań na temat swojej pracy lub osoby, 

które chciałby Pan/Pani*) dodatkowo udostępnić w zakładce „Znajdź Swojego 

Stroiciela”/Rekomendowani stroiciele lub inne: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Zezwalam na umieszczenie w wizytówce: 

      Mojej fotografii           Telefonu kontaktowego  Adresu strony www 
 

 

 

 

 

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

            data        podpis osoby składającej deklarację 

  *) niepotrzebne skreślić 

   

Deklarację prosimy WYPEŁNIĆ CZYTELNYM PISMEM w jednym egzemplarzu (oryginał) i PRZESŁAĆ NA  

ADRES STOWARZYSZENIA: ul. Warecka 4-6 lok. 40a, 00-040 WARSZAWA. Po podjęciu przez  

Zarząd SPSF uchwała o przyjęciu do SPSF zostanie odesłana do nadawcy.  

 

http://www.spsf.pl/

