Polskie Towarzystwo Informatyczne, Zarząd Główny
al. Solidarności 82A m.5, 01-003 Warszawa
tel/fax: +48 22 838 47 05, e-mail: pti@pti.org.pl

DEKLARACJA
Proszę o przyjęcie mnie do POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO. Oświadczam, że zapoznałem się ze statutem Towarzystwa i jako jego członek zobowiązuję się przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał Towarzystwa.
W terminie 14 dni po otrzymaniu powiadomienia o przyjęciu mnie do Towarzystwa zobowiązuję się uiścić składkę wpisową i składkę roczną w wysokości ustalonej przez Zarząd Główny Towarzystwa na konto bankowe wskazane w powiadomieniu.

(Data)
Imiona

(Podpis)

Nazwisko

✔

Pracownik / aktywny zawodowo

1

Data urodzenia

Student

Emeryt

Adres prywatny

Adres służbowy

Ulica i Nr

Nazwa firmy/organizacji

Kod pocztowy

Ulica i Nr

Miejscowość

Kod pocztowy

Województwo

Miejscowość

Telefon

Województwo

Faks

Telefon

e-mail

Faks
e-mail

Preferowany sposób kontaktowania się z Towarzystwem2
e-mail
poczta tradycyjna

prywatny
prywatny

służbowy
służbowy

Wykształcenie (średnie/wyższe)
Uczelnia/Szkoła

Wydział

Kierunek

Specjalność

Rok ukończenia

Tytuł i stopnie naukowe

Doświadczenia zawodowe (najważniejsze pozycje, łącznie z aktualnym miejscem pracy)
Rok rozpoczęcia

Rok zakończenia

Specjalność

Stanowisko

Staż pracy w zawodzie związanym z informatyką (w latach):
1z2

Branża

Zainteresowania zawodowe (wzorowane na raporcie grupy Petera Denninga)1
Teoria

Praktyka

Algorytmy i struktury danych
Języki programowania
Architektura komputerów
Obliczenia numeryczne i symboliczne
Systemy operacyjne
Sieci komputerowe
Inżynieria oprogramowania
Bazy danych
Sztuczna inteligencja i robotyka
Komunikacja człowiek-komputer
Problemy społeczne, etyczne i zawodowe

Deklaracja bezpłatnej prenumeraty wydawnictw Towarzystwa1
Biuletyn PTI

Deklaracja przynależności do Koła/Oddziału:
Deklaracja przynależności do Sekcji:
Członkowie wprowadzający kandydata
Imię i nazwisko

Rok przyjęcia do PTI

OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na publikację mojego imienia i nazwiska na witrynie internetowej Koła/Oddziału w ogólnie dostępnej sekcji „członkowie”
TAK

1

NIE

Jednocześnie zobowiązuję się do informowania Towarzystwa o zmianach dotyczących danych personalnych, adresowych, miejsca pracy
oraz służących do kontaktu z Towarzystwem.

(Data)

(Podpis)

Powyższe dane będą przetwarzane w celach wynikających ze statutu PTI na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 i art. 43 ust. 1 pkt 4 Ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zmianami). Członkom
PTI przysługuje prawo wglądu do przetwarzanych danych oraz ich uzupełniania, aktualizowania i prostowania.
Wypełnioną i podpisaną deklarację wraz z opiniami Członków Wprowadzających należy przesłać pod adresem Koła lub Oddziału, do
którego zadeklarowano przynależność. Adresy Kół i Oddziałów dostępne są na stronach www.pti.org.pl. W przypadku braku
Koła/Oddziału na danym obszarze, deklarację należy przesłać pod adresem Zarządu Głównego PTI.

WYPEŁNIAJĄ WŁADZE PTI
Data wpłynięcia deklaracji:
Data przyjęcia do PTI:

mocą uchwały nr

Uwagi:

1

Należy zaznaczyć znakiem „X” odpowiednią rubrykę
Należy wybrać tylko jeden sposób poprzez zaznaczenie znakiem „X” odpowiedniej kratki. Wybór e-mail będzie oznaczał zgodę na
otrzymywanie bieżących informacji o działalności i wydarzeniach w Kole/Oddziale Towarzystwa, biuletynu elektronicznego wydawanego
przez Koło/Oddział, informacji rozsyłanych e-mailem przez Zarząd Główny Towarzystwa. Wybór zwykłej poczty będzie oznaczał zgodę
na otrzymywanie tylko tych informacji, które będą rozsyłane przez Koło/Oddział lub Zarząd Główny Towarzystwa tą drogą. Będzie to
w szczególności korespondencja wynikająca ze Statutu, Regulaminów i Uchwał Towarzystwa.
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