
DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA  

DO STOWARZYSZENIA NAUKOWEGO ARCHEOLOGÓW POLSKICH 

Proszę o przyjęcie mnie do Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich Oddział w … 

Imię i Nazwisko: … 

Data i miejsce urodzenia: … 

Adres zamieszkania (proszę podać kod pocztowy): … 

Ukończone studia wyższe (nazwa uczelni, kierunek, data ukończenia studiów): … 

Stopień naukowy: … 

Miejsce pracy (ew. stanowisko): … 

Dorobek naukowo-badawczy: … 

Najważniejsze publikacje*: … 

Praca w organizacjach naukowych i społecznych: … 

 

Oświadczam, że zapoznałam(-em) się ze Statutem Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, 
zobowiązuję się brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia oraz regularnie opłacać składki 
członkowskie. Mam świadomość, że niewywiązywanie się z tego obowiązku spowoduje skreślenie 
mnie z listy członków SNAP. W przypadku rezygnacji z członkostwa w SNAP zobowiązuję się uiścić 
składki do dnia skreślenia mnie z listy członków SNAP. 
Ja, niżej podpisana(-ny) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 
Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, zgodnie z obowiązującą Informacją RODO, z którą 
się zapoznałam(-em), w celach ewidencyjnych, informacyjnych, kontaktowych związanych z 
działalnością statutową prowadzoną przez SNAP. Zgoda może zostać cofnięta na podstawie 
przesłanek zawartych w Informacji RODO. 
 

data …                                                                                                 podpis … 
 

 

                                                 Członkowie wprowadzający (imię i nazwisko) 

 
 

 
...............................................................                                ............................................................... 

Data i czytelne podpisy 
 
 

 *Informacja nieobligatoryjna, wg uznania kandydata(-ki). 

 

 

 

 

 



 

 

 

Potwierdzenie Zarządu Oddziału (…) SNAP o poparciu dla kandydata(-ki): … 

 

 

                                                                              Podpis i data 

 

 

Komisja Kwalifikacyjna Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich na posiedzeniu w dniu 

_____________ nie/zakwalifikowała do przyjęcia w poczet członków SNAP  

pana/panią … 

 

............................................................... 
                (miejscowość, data) 

 

 

Podpisy członków Komisji Kwalifikacyjnej 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich – Informacja RODO 
1. Administratorem Państwa danych osobowych są organy statutowe Stowarzyszenia 

Naukowego Archeologów Polskich, tj. Zarząd Główny, Główna Komisja Rewizyjna, Komisja 
Kwalifikacyjna, Sąd Koleżeński, organy statutowe Oddziałów Stowarzyszenia Naukowego 
Archeologów Polskich, tj. Zarządy Oddziałów i Komisje Rewizyjne Oddziałów, a także pozostałe 
organy powołane na podstawie Statutu SNAP, w tym komisje problemowe działające przy 
Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich (dalej SNAP). 

2. W kwestiach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez SNAP można 
kontaktować się na adres e-mail: snap@snap.org.pl, z dopiskiem: dane osobowe, oraz z 
poszczególnymi Oddziałami SNAP, do których kontakty znajdują się na stronie: 
http://snap.org.pl/oddzialy-snap/. W przypadku braku kontaktu z Oddziałem SNAP, prosimy o 
kontaktowanie się na adres e-mail: snap@snap.org.pl, z dopiskiem: dane osobowe. 

3. Państwa dane osobowe pobierane były przez SNAP w celach: 
a. Ewidencyjnych, związanych z działalnością statutową prowadzoną przez SNAP. 
b. Informacyjnych, związanych z działalnością statutową prowadzoną przez SNAP. 
c. Kontaktowych, związanych z działalnością statutową prowadzoną przez SNAP. 
d. Wypełnienia zobowiązań lub wykonania usług związanych z działalnością statutową 

prowadzoną przez SNAP. 
e. Rejestrowania kierowanych do SNAP zgłoszeń związanych z działalnością statutową 

prowadzoną przez SNAP. 
f. Archiwalnych, związanych z zabezpieczeniem informacji związanych z działalnością 

statutową prowadzoną przez SNAP. 
g. Do prowadzenia strony Zarządu Głównego SNAP www.snap.org.pl oraz stron 

Oddziałów SNAP. 
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą dostawcy usług, np. księgowych, prawnych, 

doradczych, transportowych, instytucje państwowe, np. urzędy skarbowe, zakłady 
ubezpieczeń społecznych. Ponadto jesteśmy zobowiązani do przekazywania danych 
osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych 
sądów, organów i instytucji. 

5. Podanie danych osobowych przy wypełnianiu deklaracji przystąpienia do SNAP jest niezbędne 
i obowiązkowe w celu przyjęcia danej osoby w poczet członków SNAP. W deklaracji 
przystąpienia do SNAP zawarta jest klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych o 
następującej treści: „Ja, niżej podpisana/-ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych przez Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, zgodnie z obowiązującą 
Informacją RODO w celach ewidencyjnych, informacyjnych, kontaktowych związanych z 
działalnością statutową prowadzoną przez SNAP. Zgoda może zostać cofnięta na podstawie 
przesłanek zawartych w Informacji RODO”. 

6. W przypadku rezygnacji z członkostwa lub skreślenia na podstawie paragrafu 22 i 23 Statutu 
SNAP, Państwa dane w postaci imienia i nazwiska będą podlegały archiwizacji w celach 
ewidencyjnych i statystycznych. Pozostałe dane, tj. adres, adres e-mail, itp. mogą zostać na 
Państwa żądanie usunięte. 

7. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, z zastrzeżeniem punktu 6. 

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie 
ochrony danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych 
narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

9. Państwa dane nie są przekazywane do Państwa trzeciego będącego poza Europejskim 
Obszarem Gospodarczym. 


