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Deklarację prosimy wypełniać drukowanymi literami

Deklarację prosimy wypełniać drukowanymi literami

imię:

imię:

nazwisko:

nazwisko:

ulica, numer domu:

ulica, numer domu:

kod pocztowy, miasto:

kod pocztowy, miasto:

telefon:

e-mail:

telefon:

e-mail:

Oświadczam, ze znany mi jest statut PLUG i zobowiązuję się do
przestrzegania jego postanowień;
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych na potrzeby Stowarzyszenia przy realizacji jego zadań i
celów statutowych, zgodnie z Ustawą dnia 29.08.1997r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Jestem
również świadomy / świadoma, że na zasadach przewidzianych
przepisami o ochronie danych osobowych mam prawo dostępu do
treści swoich danych oraz ich poprawiania.
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data:

data:

podpis:

podpis:

Informacje dodatkowe (zainteresowania, sugestie, co chciałbyś usłyszeć na
konferencjach):

Informacje dodatkowe (zainteresowania, sugestie, co chciałbyś usłyszeć na
konferencjach):

Wypełnioną deklarację prosimy wysłać pod adres:
Polska Grupa Użytkowników Linuxa, Centrum Astronomiczne PAN,
ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa.
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Składki i inne opłaty na rzecz PLUG prosimy wpłacać na konto:
Polska Grupa Użytkowników Linuxa, CAMK,
Bartycka 18, 00-716 Warszawa,
Volkswagen Bank Polska S.A: 45-2130-0004-2001-0215-7683-0001
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Bartycka 18, 00-716 Warszawa,
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Składka wynosi 10 zł kwartalnie (5zł dla uczniów i studentów).

Składka wynosi 10 zł kwartalnie (5zł dla uczniów i studentów).

Zapoznaj się z informacjami i wypełnij formularz na stronie:
http://www.linux.org.pl/plgrulinux/joinus

Zapoznaj się z informacjami i wypełnij formularz na stronie:
http://www.linux.org.pl/plgrulinux/joinus

