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MEMBERSHIP FORM / FORMULAIRE D’ADHÉSION/ DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 
 

§ Title/Titre/Tytuł ________________  

§ First name/Prénom/Imię_________________________________________________  

§ Last name/Nom/Nazwisko_________________________________________________  

§ Affiliation/Uczelnia _________________________________ 

§ Email/Courriel _________________________________________________  

q Scholar/Chercheur/Pracownik naukowy 
q Student/Étudiant 
q Other/Autre/Inny _________________________________________________ 

Areas of scholarly interest/Domaines de recherche/ Zainteresowania naukowe:  

____________________________________________________________________________________________ 

Annual Membership Fee/Frais d’adhésion annuelle/Roczna opłata członkowska: 
q 100 zł (/regular rate/normal/normalna) 
q 50 zł (student/étudiant/studencka) 
q 40 $ CAN (correspondent member/membre correspondant-e/członek korespondent) 
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Administratorem Twoich danych jest Polskie Towarzystwo Badań Kanadyjskich z siedzibą w 
Poznaniu ul. Grunwaldzka 6/gabinet 254, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem 
0000129279. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został 
punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: ptbk@wa.amu.edu.pl. Kontakt we wskazanych sprawach 
możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona 
Danych Osobowych”. 

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane z następujących powodów: 
- obowiązek prawny:  przetwarzanie jest niezbędne do realizowanie zadań statutowych Towarzystwa 
takich jak np.:  płatności składek członkowskich, wysyłanie korespondencji związanej z walnymi 
zebraniami bądź procedurami wyborczymi. 

- przetwarzanie realizuje prawnie uzasadnione interesy Towarzystwa takie jak: komunikacja między 
władzami Towarzystwa a jego członkami, przekazywanie zaproszeń oraz informacji o spotkaniach i 
wydarzeniach.  

  Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane 
są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz wysyłać wiadomość e-mail na 
adres ptbk@wa.amu.edu.pl lub listem poleconym na adres: 60-780 Poznań, ul. Grunwaldzka 6/gabinet 
254. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie 
skutkowało niemożliwością pełnego odniesienia skutków przez Deklarację Członkowską. 

____________________________________________________________________________________ 

Powyższą klauzulę przeczytałam(-em) w pełni rozważywszy jej sens i znaczenie. Ujawnienie moich 
danych osobowych w deklaracji członkowskiej nastąpiło za moją zgodą. 

             

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

 

         …………………………………… 

         Podpis 

 


