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Deklaracja członkowska
Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia Emitentów
Giełdowych w charakterze członka zwyczajnego

Imię i nazwisko

Adres

Po zapoznaniu się ze statutem Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, wpisanego do
rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
publiczych zakładów opieki społecznej pod numerem KRS 0000023912

deklaruję
przystąpienie do Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych w charakterze członka
zwyczajnego zgodnie z postanowieniami §13 ust. 1 Statutu SEG.

Podpis

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 35/5a
(dalej: SEG) w celu otrzymywania informacji marketingowej pochodzącej od SEG, jak również informacji o dostępnych usługach i projektach prowadzonych
przez SEG, newslettera SEG, informacji o organizowanych przez SEG wydarzeniach, ofertach specjalnych dla członków SEG oraz innych informacji dotyczących
funkcjonowania spółek giełdowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z
dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) oraz zgodnie klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

Podpis

SEG .ORG .PL

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych
osobowych w ramach działań podejmowanych przez
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej:
RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych z siedzibą w Warszawie
(00-029) przy ul. Nowy Świat 35/5a (dalej: SEG). Z SEG można skontaktować się poprzez adres e-mail: rodo@seg.org.pl
lub pisemnie, pod adresem wskazanym powyżej.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania przez SEG:
• informacji marketingowych, jak również informacji o dostępnych usługach i projektach prowadzonych lub
współprowadzonych przez SEG,
• newslettera SEG,
• informacji o organizowanych przez SEG wydarzeniach, ofertach specjalnych dla członków SEG oraz innych informacji
dotyczących funkcjonowania spółek giełdowych.
3. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt 2.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, w tym odbiorcom w państwach trzecich lub
organizacjom międzynarodowym, z wyjątkiem organów publicznych, dla których podstawę prawną udostępnienia
stanowi przepis prawa.
6.

Pani/Pana

dane

osobowe

nie

będą

wykorzystywane

do

podejmowania

zautomatyzowanych

decyzji

w indywidualnych przypadkach, w tym do proﬁlowania.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, sprostowania, usunięcia po upływie
okresów, o których mowa w pkt 4, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo cof nięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołanie.
9. W celu skorzystania z praw, o których mowa w punkcie 7 lub 8 należy skontaktować się z administratorem pisemnie
na adres siedziby SEG (z dopiskiem „zgoda RODO”) lub elektronicznie za pośrednictwem skrzynki e-mail:
rodo@seg.org.pl.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celu, o którym mowa w pkt 2.

