Deklaracja wstąpienia do Polskiego Związku Filatelistów
Tak, ja również chciałbym w przyszłości:





korzystać ze świadczeń Polskiego Związku Filatelistów, najbardziej znanego fachowego Stowarzyszenia
kolekcjonerów znaczków pocztowych w Polsce,
mieć czynne i bierne prawo wyborcze, móc się realizować jako wystawca, sędzia oraz ekspert filatelistyczny,
prenumerować miesięcznik „Filatelista”, fachowe czasopismo dla kolekcjonerów znaczków pocztowych,
korzystać z dodatkowych udogodnień i przywilejów przynależnych członkom PZF, bezpłatnych krótkich ogłoszeń
w „Filateliście” i na portalu internetowym.
(prosimy wypełnić tabelkę)

Wybieram formę wpłacenia składki

Nazwisko i imię

jednorazowo

Data urodzenia

w 2 ratach

(wybrany wariant zaznacz „X”)

Ulica i nr domu
Kod pocztowy i miejscowość

Wpłaty składki należy dokonać na niżej podane konto

Kraj* - jeżeli inny niż Polska

Bank

E-mail

Nr konta 17 1020 4027 0000 1102 0031 3676

Telefon*

Kwota zł

PKO BP I O./Poznań

*dane dobrowolne

Od 2020 r. roczna składka członkowska płatna z góry wynosi 100 zł i może być rozłożona na dwie równe raty po 50 zł.

Składając niniejszą deklarację zobowiązuję się do przestrzegania Statutu PZF
zamieszczonego na stronie internetowej Związku www.zgpzf.pl
Chcę należeć do:
Okręgu Wielkopolskiego

Koła w

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu 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) przez POLSKI ZWIĄZEK
FILATELISTÓW (administrator danych) i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne. Oświadczam, że
zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz żądania
ich usunięcia, jak również prawie do wycofania zgody w każdym czasie. Moje dane będą przetwarzane w celach administracyjnych oraz
informacyjnych, związanych z działalnością organizacyjną PZF oraz propagowaniem filatelistyki.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji organizacyjnych dotyczących członkostwa oraz działalności Związku.
Zobowiązuję się do niezwłocznego informowania zarządu Koła o każdej zmianie danych zawartych w tabeli powyżej.
Więcej informacji na stronach: www.pzfpoznan.pl.

……………………………………………
podpis

Miejscowość, dnia
Po podpisaniu zeskanuj lub zrób zdjęcie i wyślij
do Biura ZO Wielkopolskiego PZF jako załącznik (biuro@pzfpoznan.pl)

