
IZBA GOSPODARCZA TECHNIKÓW 

DENTYSTYCZNYCH 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 
(proszę przesłać na adres:  IGTD ul. Wrzesińska 4/2 31-031 Kraków)

Procedura nabywania członkostwa w Izbie Gospodarczej Techników Dentystycznych : 
1. należy złożyć do Rady Izby Gospodarczej Techników Dentystycznych deklarację oraz ksero
dokumentu świadczącego o prowadzeniu działalności gospodarczej (wpis, rejestr sądowy)
2. Deklarację rekomenduje dwóch członków I.G.T.D. (wypełnia I.G.T.D)*
3. Do deklaracji należy dołączyć również informację o opłaceniu wpisowego (dowód wpłaty)
(wpisowe wynosi 180 zł, składka miesięczna 30 zł= razem 210 zł.); w tytule wpłaty należy wpisać
własne imię i nazwisko z dopiskiem „wpisowe”.

Wpłaty należy dokonać na konto : 
Alior Bank: 51 2490 0005 0000 4530 9079 1746 

IMIĘ 

NAZWISKO 

DATA I MIEJSCE URODZENIA 

ZAMIESZKAŁY( kod, miasto) 

ULICA/LOKAL 

WOJEWÓDZTWO 

TELEFON  DOMOWY 

TELEFON KOMÓRKOWY 

ADRES e-mail 

IDENTYFIKATOR CZŁONKA 

PEŁNA NAZWA FIRMY 

ULICA 

NUMER BUDYNKU 

NUMER LOKALU 

KOD POCZTOWY 

WOJEWÓDZTWO 

TELEFON 

FAX 

REGON 

NIP 

FORMA PRAWNA * 

ILOŚĆ ZATRUDNIONYCH 

1 – działalność jednoosobowa, 2 – spółka cywilna, 3 – spółka prawa handlowego 

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKOW OBCYCH : 

SZKOŁA, ROK UKOŃCZENIA, NR. DYPLOMU : 

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

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



Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Izby Gospodarczej Techników Dentystycznych. 
Deklarując wstąpienie do IGTD zobowiązuję się do wypełniania moich obowiązków 
statutowych oraz do regularnego opłacania składek członkowskich w ustalonej przez władze 
wysokości. 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 wyrażam zgodę, 
na przetwarzanie moich danych osobowych **, przez Izbę Gospodarczą Techników 
Dentystycznych ul. Wrzesińska 4/2 31-031 Kraków

Data i czytelny podpis.................................................................................. 

*REKOMENDACJE (wypełnia I.G.T.D.):

Zawiadomienie o przyjęciu do grona członków IGTD  zostanie Pani/Panu  przesłane po zatwierdzeniu deklaracji członkowskiej 
na najbliższym możliwym posiedzeniu Rady Izby. 

* - składający deklarację nie ma obowiązku uzyskania rekomendacji, obowiązek ten spoczywa na IGTD

** - Zgodnie z art. 7 ust 3 wyżej wskazanego Rozporządzenia zgoda  udzielona na przetwarzanie danych osobowych może 
być wycofana w formie oświadczenia na piśmie w dowolnym czasie, nie wpływa to jednak na zgodność przetwarzania 
którego, dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

IMIĘ I NAZWISKO:
IDENTYFIKATOR:
PODPIS:
.......................................................................

IMIĘ I NAZWISKO:
IDENTYFIKATOR:
PODPIS:
................................................................................

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
informuję, iż:

1) Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe  będzie  IGTD z siedzibą w Krakowie 
    przy ulicy  Wrzesińskiej 4/2
2) Pani/a dane osobowe przetwarzane będą w celach statutowych IGTD.
3) Odbiorcą Pani/a danych osobowych jest Rada i księgowość IGTD.
4) Pani/a dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres członkostwa. 
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem.
7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem przyjęcia w poczet członków IGTD.
9) Przetwarzanie podanych przez Panią(a) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji, w tym profilu o którym mowa w art. 22ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.




