Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Aktualizacja danych i zgód
Imię i Nazwisko:

PESEL:

Tytuł naukowy /
zawodowy

Posiadane specjalizacje:

1.
2.
3.
4.
5. inne (jakie?)

Specjalizacje w toku:

1.
2.
3. inne (jakie?)

Adres domowy:
Kod:

Miejscowość:

Ulica i nr domu:

Tel. komórkowy:

Telefon:

Adres internetowy:

Adres służbowy:
Nazwa instytucji:
Kod:

Miejscowość:

Telefon:

Ulica i nr budynku:

Fax:

Niniejszym potwierdzam przynależność do
Polskiego Towarzystwa Hematologów i
Transfuzjologów i
informuję o zmianie moich danych personalnych lub zgód.
Data przystąpienia do Towarzystwa:
Przynależność:

Hematolodzy

Transfuzjolodzy

Oddział:

Dziedziny zainteresowań:

1.
2.
3.
4.
5. inne (jakie?)

Jednocześnie oświadczam, że:

-

jestem świadomy(-a) praw i obowiązków członka PTHiT wynikających z postanowień statutu
Towarzystwa.

-

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym
formularzu przez Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów (PTHiT) z siedzibą w
Łodzi przy ul. Ciołkowskiego 2 (Numer KRS: 0000130880) w celu niezbędnym do realizacji
celów statutowych PTHiT zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (t.j. Dz.U.2016, poz. 922 ze zm.)”. Jestem świadomy/a dobrowolności
podania danych, prawa dostępu do treści swoich danych oraz prawa ich poprawiania i
usunięcia"

................................................. - data, podpis

-

wyrażam zgodę na udostępnienie przez PTHiT moich danych osobowych zawartych w
niniejszym formularzu innym podmiotom, którym PTHiT udostępni moje dane osobowe na
podstawie umów zawartych wyłącznie w celu realizacji celów i zadań określonych w Statucie,
w szczególności organizacji szkoleń, kursów, konferencji itp.

.................................................... - data, podpis

-

wyrażam zgodę na dostarczanie przez PTHiT oraz inne podmioty, którym PTHiT udostępni
moje dane na podstawie umów zawartych wyłącznie w celu realizacji celów i zadań
określonych w Statucie PTHiT informacji handlowej za pomocą środków komunikacji
elektronicznej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2016, poz. 1030 ze zm.)"

.............................................. - data, podpis
.

, dn. 20 lipca 2017
.............................................................
podpis składającego deklarację

