
POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE 
deklaracja członkowska 

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków zwyczajnych 
                    Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 

               w Katowicach 

 
 
Imię i nazwisko: 

      
Data i miejsce urodzenia:   
 

 

Wykształcenie  (nazwa szkoły, uczelni, rok ukończenia, tytuł naukowy lub zawodowy) :       

. 

. 

Miejsce pracy (nazwa zakładu pracy, adres, stanowisko, nr telefonu):            

. 

. 

Adres domowy :  

 

Telefon kontaktowy: 

 E-mail:    
 
Oświadczam, że: 
Powyższe dane podałem (am) dobrowolnie i poinformowano mnie o przysługującym mi prawie do ich przeglądania, 
poprawiania i uzupełniania. Dane będą przetwarzane w celu wykonywania zadań statutowych Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Przysługuje 
Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. 
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. Informujemy, że spełniamy obowiązek informacyjny dotyczący 
wymogów RODO tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
Informujemy, że: 
1) Państwa dane posiadamy bezpośrednio od Państwa (otrzymaliśmy je przy wypełnianiu deklaracji członkowskiej wraz z podpisaną  odpowiednią 
adnotacją w punkcie o przetwarzaniu danych osobowych), 
2) Administratorem danych jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Katowice 
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Nas przez czas Państwa członkostwa zgodnie z przepisami prawa i archiwizowane  (do czasu 
odwołania zgody). 
4) Państwa dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich 
sprostowania, modyfikacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  
Jednocześnie, informujemy, że w roku 2016 w naszym Oddziale sporządzona została (zgodnie z Uchwałą Zarządu Krajowego PTE z dn ia 19 kwietnia 
2016 roku) Polityka Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych.  

 
 
 
 
 
 

........................................................ 
                   (miejsce i data)                                                                 (podpis wypełniającego deklaracji



 

 

Uchwała nr 14/10/ZO/2017 

 

Zarządu Oddziału 

 Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział Katowice 

z dnia 30.06.2017 r. 

w sprawie ustalenia wysokości składki rocznej dla członka zwyczajnego 

  

Na podstawie § 50 Statutu PTE, Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 

Oddział Katowice postanawia ustalić: 

 

- od dnia 01.07.2017 roku wysokość składki rocznej dla nowo przyjętych członków 

zwyczajnych w wysokości: 120,00 zł (sto dwadzieścia złotych) rocznie.  

 

- od  dnia 01.07.2017 roku wysokość składki rocznej dla członków zwyczajnych 

będących studentami w wysokości: 60,00 zł (sześćdziesiąt złotych) rocznie. 

 

-   od   dnia 01.07.2017 roku wysokość składki rocznej dla członków zwyczajnych 

będących na emeryturze lub rencie w wysokości: 24,00  zł (dwadzieścia cztery złote). 

oraz 

 

-  od dnia 01.01.2018 roku wysokość składki rocznej dla wszystkich członków zwyczajnych 

(poza emerytami, rencistami i studentami) w wysokości: 120,00 zł (sto dwadzieścia 

złotych) rocznie. 
 
 

Numer konta Oddziału: PKO BP 31 1020 2313 0000 3102 0172 1422 
 


