
WNIOSEK 
o przyznanie certyfikatu indywidualnego 
Polskiego Komitetu Geotechniki  

 

Imię i nazwisko: .......................................................................................................................  

Tytuł naukowy, zajmowane stanowisko: .................................................................................  

Miejsce pracy: ..........................................................................................................................  

Adres korespondencyjny: ......................................................................................................... 

e-mail:  ........................................................... 

Data urodzenia: ..............................................    Miejsce urodzenia: .......................................  

Imię ojca: .......................................................  

Wnioskuję o przyznanie indywidualnego certyfikatu PKG. 

Jestem członkiem PKG w ............................................................ od roku .............................. 

Ukończyłem/-am studia wyższe w ..........................................................................................  

na kierunku/specjalności .......................................................................................................... 

 

 

….………..………...…………… 

 

………...……………………… 

/miejscowość, data/ /czytelny podpis/ 

 

Załączniki: 

1. Kopia dyplomu studiów wyższych potwierdzona w Oddziale PKG 

2. Opis przebiegu pracy zawodowej związanej z geotechniką 

3. Opis 5 opracowań geotechnicznych wykonanych samodzielnie lub jako współautor 

4. Opinia członka PKG z 10 letnim stażem, posiadającego certyfikat indywidualny PKG 

5. Potwierdzenie z Oddziału o uiszczeniu opłaty regulaminowej związanej z przyznaniem 

certyfikatu i uregulowaniu bieżących składek członkowskich 

6. Zaświadczenie Egzaminacyjnej Komisji Kwalifikacyjnej o zdanym egzaminie 

7. Opinia Oddziału (Podkomitetu) Polskiego Komitetu Geotechniki w ......................................... 



Wyrażam zgodę/ Nie wyrażam zgody* na wykorzystanie moich danych osobowych w celach 

statutowych Polskiego Komitetu Geotechniki. 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/-am się z obowiązkiem informacyjnym 

Administratora w zakresie przetwarzania moich danych osobowych na podstawie wyrażonej 

przeze mnie zgody. 

                                                                                                                                                                         

 

….………..………...…………… 

 

………...……………………… 

/miejscowość, data/ /czytelny podpis/ 

 

 

 

 

Komisja do spraw certyfikatów opiniuje wniosek pozytywnie / negatywnie: 

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

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

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

................................., dnia .................................. 

 

 

 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Komitet Geotechniki, z siedzibą w Warszawie, 

ul. Nowoursynowska 159/37, 02-776 Warszawa (dalej PKG) lub w poszczególnych Oddziałach/Podkomitetach 

PKG.  

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach statutowych PKG na podstawie udzielonej przez 

Panią/Pana zgody. 

3. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego*. 

4. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres działalności PKG. 

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do przystąpienia do stowarzyszenia. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa 

przysługuje prawo do: 

a) sprostowania danych, 

b) cofnięcia udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani / Pana zgody przed jej wycofaniem, 

c) usunięcia danych, 

d) ograniczenia przetwarzania danych, 

e) wniesienia sprzeciwu, 

f)    przenoszenia danych. 

Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania do PKG. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,  

że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie. 

8. Informujemy, że Administrator nie przetwarza podanych danych osobowych w sposób opierający się 

na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

                                                 
* Niepotrzebne skreślić 


