
 
 

ANKIETA CZŁONKOWSKA 
 

 

                                                    DANE OGÓLNE : 
     miejsce na fotografię 

                                                                            a)  imię i nazwisko   ________________________________                    

 
b)  imiona rodziców _________________________________   
 
c)  nazwisko rodowe ________________________________   

 

d)  telefon  ________________________________________ 
 

e)  adres e-mail ____________________________________ 
 

f)  adres zamieszkania _______________________________________________________ 
 

g)  Data i miejsce urodzenia ____________________________________________________ 
 
h)  Narodowość _____________________________  i) Obywatelstwo __________________ 
 
j)  Wykształcenie ____________________________________________________________ 
 
k) Stopień (tytuł zawodowo-naukowy) ____________________________________________ 
 
l) Posiadane uprawnienia zawodowe_____________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 

m) Znajomość języków obcych: 
 
słaba:_____________________dobra:_____________________biegła:_________________ 
 
n) Czy był karany sądownie? 
__________________________________________________________________________ 
(kiedy i z jakiego art. KK lub innej ustawy - nie podaje się kar, które uległy zatarciu) 
 

 

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Kraków, dnia ____________ r.                          Podpis składającego ankietę: ________________ 
 
 
 
 



 
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (dalej RODO). 
Małopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych (dalej MSRM) informuje, że: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Małopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych z siedzibą 
w Krakowie, adres: ul. Królewska 1, 30-045 Kraków; 
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) prowadzenia księgowości Małopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych (zwanego dalej MSRM),  
b) jako baza członków/kontrahentów; 
c) w celu realizacji szkoleń, prowadzenia ewidencji wydanych zaświadczeń oraz innych dokumentów związanych 

z członkostwem w Małopolskim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych. 
3.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) / do organizacji 
międzynarodowych. 
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres: członkostwa w MSRM, a także w celach archiwizacyjnych przez 
okres prawem przewidziany. 
5. Posiada Pani/Pan prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących 
zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze 
zbiorów administratora (MSRM), chyba ze dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu 
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.  
6. Posiada Pani/Pan prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania- 
w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. 
7. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na postawie zgody, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody 
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem.  
8. Wycofanie zgody na przetwarzanie należy dokonać przy pomocy korespondencji e-mail na adres: msrm@msrm.org.pl lub 
przesłania pocztą tradycyjną na adres siedziby MSRM. 
9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych adres: Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza 
przepisy RODO.  
 

Potwierdzam, że zapoznałam/em się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje. 

 

…………………………………… 
miejscowość, data, czytelny podpis  

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH WYRAŻONA PRZEZ OSOBĘ SKŁADAJĄCĄ ANKIETĘ CZŁONKOWSKĄ  

W ZAKRESIE WSTĄPIENIA DO MAŁOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH 
 

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie 
z klauzulą dołączoną do mojej zgody w zakresach:  
 
- imię, nazwisko, nr uprawnień rzeczoznawcy majątkowego, adres e-mail, nr telefonu, danych adresowych, danych zawartych 

w ankiecie członkowskiej, 
- w celu prowadzenia bazy członków Małopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych (zwanego dalej MSRM);  
- w celach księgowych (przetwarzanie faktur, zawieranie umów o dzieło, wystawianie rachunków do umów o dzieło, 

wystawianie innych dokumentów i zestawień); 
- w celu zamieszczenia powyższych danych w rejestrze członków na stronie internetowej MSRM https://msrm.org.pl/ 
- w celu realizacji innych celów statutowych, wydawania zaświadczeń i rekomendacji. 

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wpisu do rejestru 
członków MSRM. 
 

 

…………………………………… 
miejscowość, data, czytelny podpis 

 

 

mailto:msrm@msrm.org.pl

