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ZMIANA DANYCH OSOBOWYCH CZŁONKA ZWYCZAJNEGO, 

CZŁONKA ZWYCZAJNEGO – DYPLOMOWANEGO KSIĘGOWEGO 

LUB CZŁONKA HONOROWEGO 

 

Proszę o dokonanie zmiany moich danych. Poniżej podaję obecnie obowiązujące dane: 
 

 

I.  DANE  OSOBOWE  KANDYDATA 

 

1. _________________________________    2. ____________________________________ 

       (nazwisko)                              (imiona) 

 

3.  _________________________________   4.  ____________________________________ 

                         (data urodzenia)   (miejsce urodzenia, w tym województwo) 

        

5.  _________________________________    

                              (PESEL)       

 

6.  _________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

                   (adres zamieszkania - kod, miasto, ulica, nr domu, nr lokalu) 

 

7.  _________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

                      (adres do korespondencji – jeśli jest inny niż zamieszkania) 

 

8.   _______________________       9.  _____________________________________________          

        (nr telefonu)                           (e-mail) 
  

  

  

10.  Posiadam:  

 tytuł zawodowy biegłego rewidenta  tytuł zawodowy doradcy 

podatkowego 
 tytuł zawodowy dyplomowanego 

księgowego 

      

 tytuł eksperta usług księgowych  certyfikat MF ds. usługowego 

prowadzenia ksiąg rachunkowych 
 tytuł zawodowy audytora 

wewnętrznego 

      

 inny - wpisać jaki _____________________________________________________________ 

 
 

 

 



11. Jednostka organizacyjna, do której przynależność deklaruję: 

 Koło Członkowskie Biur 

Rachunkowych (Warszawa) 
 Koło Członkowskie Spółek  

(Warszawa) 
 Koło Członkowskie Instytutów 

(Warszawa) 

      

 Koło Członkowskie w Ostrołęce  Koło Członkowskie w Płońsku  Oddział w Ciechanowie 

      

 Oddział w Płocku  Oddział w Siedlcach  _____________________ 

 

12. Deklarowany sposób komunikowania się: 

 Wyrażam zgodę na komunikowanie się z organami władz Stowarzyszenia i ich pełnomocnikami 

przy zastosowaniu poczty elektronicznej na wskazany w deklaracji adres mailowy. 

 

 Wyrażam zgodę na komunikowanie się z organami władz Stowarzyszenia i ich pełnomocnikami 

przy zastosowaniu poczty tradycyjnej na wskazany adres w niniejszej deklaracji. 

 

13. Oświadczenia dotyczące ochrony danych osobowych: 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 

Oddział Okręgowy w Warszawie w celach określonych w Statucie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 

związanych z członkostwem w SKwP, który został zamieszczony na stronie internetowej http://skp-ow.pl/.   
 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce               

w celach marketingowych, w tym m.in. dla informowania o aktualnej ofercie placówek kształcenia 

ustawicznego pod nazwą Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum 

Edukacji Zawodowej. 

 

 

 

____________________, dnia ___________________  
 

  ______________________________ 

                     (podpis) 
  

http://skp-ow.pl/


Klauzula informacyjna dotycząca zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach określonych 

w Statucie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział 

Okręgowy w Warszawie (SKwP OO w Warszawie), ul. Płocka 17 lok 25, 01-231 Warszawa. 

2. W SKwP OO w Warszawie powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD), kontakt do IOD e-mail: 

iod@skp-ow.com.pl 

3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach określonych w Statucie Stowarzyszenia Księgowych 

w Polsce związanych z członkostwem w SKwP,  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej 

rozporządzeniem. 

4. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania 

danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym 

Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże konieczność przetwarzania danych 

(podmioty przetwarzające). 

5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres członkostwa w Stowarzyszeniu, a także przez 

okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  

6. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

7. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz,                          

że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 

8. Podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie brak rozpatrzenia deklaracji członkowskiej i brak wpisu na listę Członków 

Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.   

9. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane 

profilowaniu. 

10. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na potrzeby działalności 

marketingowej: 

1. Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych (ADO) ujawnionych w niniejszym formularzu 

jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie (SKwP Oddział 

Okręgowy w Warszawie), ul. Płocka 17 lok 25, 01-231 Warszawa. 

2. W SKwP OO w Warszawie powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD), kontakt do IOD e-mail: 

iod@skp-ow.com.pl 

3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach marketingowych w tym m.in.                             

dla informowania o aktualnych akcjach promocyjnych i aktualnej ofercie i nie będą udostępniane 

innym odbiorcom ani do państw trzecich.  

4. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych (prawnie uzasadniony interes tj. marketing bezpośredni produktów i usług własnych). 

5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.  

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Tobie prawo dostępu do treści danych, 

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych osobowych.  

7. W przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (PUODO). Twoja zgoda jest warunkiem wysyłania treści marketingowych,                                       

a konsekwencją jej braku jest niemożność informowania Cię o bieżących promocjach i innych akcjach 

marketingowych 

 

____________________, dnia ___________________  

      ______________________________ 

                   (podpis kandydata) 


