
* Niepotrzebne skreślić 

DEKLARACJA  PRZYSTĄPIENIA 
DO  POLSKIEGO  TOWARZYSTWA  EKSPERTÓW  DOCHODZEŃ 

POPOŻAROWYCH  „PTEDP” 
 

Imię i Nazwisko: …………………………………………...........................…………………............ 

Adres do korespondencji: …………………………………….........................….………………… 

Województwo: ……………………………………………......................................………………… 

Telefon: …………......…..…… e-mail: ……………..............................…..............………............ 

PESEL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Seria i nr dow. osob.: ………………...…………..............………… 

Wpisany(a) na listę biegłych przy Sądzie Okręgowym w .......................................................  

z zakresu: …………………......……..…………….………………........... Rok wpisu: ................... 

 

W załączeniu przedkładam potwierdzenie wpisu na listę biegłych sądowych. 
 

Deklaruję chęć przystąpienia do Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń 
Popożarowych „PTEDP” z siedzibą w Poznaniu w charakterze członka 
zwyczajnego/sympatyka*. 
 

Oświadczam, że: 
□  zapoznałem(am) się ze Statutem Towarzystwa „PTEDP” 
□  popieram działalność Towarzystwa „PTEDP” 
□  zobowiązuję się do przestrzegania Statutu Towarzystwa „PTEDP” 
□  deklaruję pomoc w realizacji celów i zadań Towarzystwa „PTEDP” 
□  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku  

o nadanie uprawnień eksperta / deklaracji członkowskiej PTEDP* przez Polskie 
Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych w celu realizacji zadań określonych 
z statucie PTEDP, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

□  zapoznałem się z treścią Polityki Prywatności wraz z załącznikami zamieszczonymi  
 Na stronie internetowej PTEDP (www.ptedp.pl) dotyczącymi przetwarzania moich danych 

osobowych przez administratora, którym jest Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń 
Popożarowych 

 
 

........................... dnia .........................   ………….……………………….. 
             (imię i nazwisko oraz podpis osoby wyrażającej zgodę) 

 

Rekomendacja członka zwyczajnego / honorowego* (imię i nazwisko, opinia o kandydacie):  

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

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

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

    ....................................... 
          (Podpis) 



* Niepotrzebne skreślić 

 
Adnotacja (wypełnia PTEDP) 

 
 

 
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych 

z siedzibą w Poznaniu uchwałą Nr ....... z dnia .............................. 20..... r. postanowił 

przyjąć / nie przyjmować* w poczet członków zwyczajnych / sympatyków* Towarzystwa. 

 
 

 
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych 

z siedzibą w Poznaniu uchwałą Nr ....... z dnia .............................. 20..... r. postanowił skreślić 

z listy członków zwyczajnych / sympatyków* Towarzystwa. 

 
 

 


