
 

 

Czytelnie wypełnioną deklarację proszę przesłać pocztą na adres: 

 
Stowarzyszenie INSTYTUT INFORMATYKI ŚLEDCZEJ, UL. Piotrowicka 61, 40-723 Katowice 
 

Warunkiem przyjęcia do Stowarzyszenia jest uzyskanie rekomendacji dwóch członków Stowarzyszenia oraz wpłata 

składki członkowskiej, w wysokości 100 zł, na konto: MILLENIUM BANK 31 1160 2202 0000 0001 2454 6985. 

 

Stowarzyszenie Instytut Informatyki Śledczej 

ul. Piotrowicka 61 | 40-723 Katowice 

tel./fax (032) 782 04 05 

KRS 0000316368 , REGON 241056554 

e-mail: stowarzyszenie@siis.org.pl 

www.siis.org.pl 
 

 

Deklaracja Członkowska Stowarzyszenia 
INSTYTUT INFORMATYKI ŚLEDCZEJ 

  
 

Imię i nazwisko..................................................................................  

adres do korespondencji : 

 kraj................................................................... miejscowość.............................................................. 

ulica.................................................................. e-mail........................................................................ 

tel. kontaktowy................................................. fax:........................................................................... 

miejsce pracy............................................ zawód...................................... stanowisko................................. 

przynależność do innych organizacji*............................................................................................................. 

informacje dotyczące wiedzy, doświadczenia, wykorzystywanego sprzętu i oprogramowania  z zakresu 

informatyki śledczej......................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Deklaruję przystąpienie do Stowarzyszenia INSTYTUT INFORMATYKI ŚLEDCZEJ, wyrażam chęć współpracy i 

działania w celu urzeczywistniania celów Stowarzyszenia. Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności 
prawnych, nie jestem pozbawiona/y praw publicznych i akceptuję cele Stowarzyszenia. Zobowiązuję się również do 
regularnego opłacania składek członkowskich oraz respektowania statutu i uchwał statutowych władz 
Stowarzyszenia. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Instytut Informatyki 
Śledczej moich danych osobowych. Równocześnie zobowiązuję się do bieżącej aktualizacji danych objętych niniejszą 
deklaracją członkowską.  
Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, iż: 
a) Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie INSTYTUT INFORMATYKI ŚLEDCZEJ z siedzibą w 

Katowicach, ul. Piotrowicka 61; 
b) Dane osobowe będą przetwarzane w celach statutowych Stowarzyszenia oraz w zakresie wynikającym z 

członkostwa w Stowarzyszeniu; 
c) Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego; 
d) Uprawniony/a jestem do uzyskania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych w zakresie określonym powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa; 

e) Uprawniony/a jestem do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, 
przy czym takie wycofanie skutkować będzie utratą członkostwa w Stowarzyszeniu; 

f) Uprawniony jestem do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji zaistnienia podejrzenia, iż 
przetwarzanie danych realizowane jest z naruszeniem przepisów prawa; 

g) Podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne. 
Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych adresowych innym członkom Stowarzyszenia.   

 

  

         ........................................... 
                   miejscowość, data i podpis 
 

REKOMENDUJĄCY: 
 
Imię i nazwisko........................................................................ 
Imię i nazwisko........................................................................ 
 

 


