Załącznik Nr 2
ANKIETA
Kandydata na Rzeczoznawcę Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego
I.

DANE OGÓLNE

Imię i Nazwisko……………………………………………………………………………….
Data i miejsce urodzenia……………………………………………………………………
Adres zamieszkania………………… ……………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
Tel. kom. / e-mail………………………………………………………………....................
Zakład pracy, nazwa,
adres…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
Stanowisko służbowe……………………………………………………………………….
Wykonywana specjalność zawodowa:…………………………………………………..
II.

KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Wykształcenie (nazwa szkoły kierunek i rok ukończenia, tytuł)
....................................... ……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Ukończone kursy i specjalizacje:
Tytuł szkolenia/kursu

Data/Termin

Organizator

Przebieg dotychczasowego zatrudnienia:
Od- Do

Firma

Stanowisko

Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania (np. stopień
znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera):
..................................... ......................................... .......................................................
………………………………………………………………………………………………......
Wnioskowana specjalność kandydata na Rzeczoznawcę Polskiej Izby
Przemysłu Skórzanego
…………………………………………………………………………………………………..

III.

PODPISY WNIOSKODAWCÓW

Podpis kandydata na Rzeczoznawcę Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego
………………………………………….

IV.

OPINIA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ

…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………
Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej

Załącznik nr 3
………………………………
Imię i nazwisko
………………………………
………………………………
Adres zamieszkania
KODEKS POSTĘPOWANIA RZECZOZNAWCY
POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO
1. Zobowiązuję się wykonywać obowiązki Rzeczoznawcy Polskiej Izby Przemysłu
Skórzanego sumiennie i bezstronnie.
2. Przyjmuję odpowiedzialność za realizowane działania i treść wydawanych
orzeczeń, opinii i ekspertyz.
3. Zobowiązuję się do ścisłej współpracy z Polską Izbą Przemysłu Skórzanego w
szczególności:
- obowiązkowego i czynnego udziału w szkoleniach organizowanych przez
Polską Izbę Przemysłu Skórzanego,
- terminowego opłacania składek członkowskich na rzecz Izby,
- zgłaszania problemów i uwag dotyczących pracy Rzeczoznawcy.
4. Zobowiązuję się do NIE UŻYWANIA legitymacji Rzeczoznawcy po upływie
terminu jej ważności pod rygorem utraty uprawnień Rzeczoznawcy.
5. Zobowiązuję się do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez
bieżące śledzenie norm, przepisów w zakresie danej specjalności, oraz zmian
zachodzących w reprezentowanej dziedzinie.
6. Zobowiązuję się do postępowania zgodnie z etyką pracy zawodowej
Rzeczoznawcy.
7. Oświadczam, że znany jest mi Regulamin powoływania i odwoływania
Rzeczoznawców Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego oraz ustanawiania ich
uprawnień i obowiązków.

…………………………..
data

…………………………..
podpis

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Polska Izba Przemysłu Skórzanego w ramach prowadzonej działalności statutowej
przetwarza Pana(i) dane osobowe.
Podstawna prawna przetwarzania danych:
– art. 23 ust. 1 pkt 3 uodo w zw. z art. 18 ust. 1-5 uśude oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
– art. 23 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 23 ust. 4 pkt 1 uodo oraz 6 ust. 1 lit. f w zw. z
motywem
47 preambuły RODO
Administratorem Pana(i) danych osobowych jest Polska Izba Przemysłu Skórzanego
z siedzibą w Łodzi (91-462) ul. Zgierska 73.
Może Pan(i) kontaktować z nami listownie na adres: ul. Zgierska 73, 91-462 Łódź,
mailowo na adres: sekretariat@pips.pl lub telefoniczne pod numerem: 42 636 12 21.
Pana(i) dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji działań wynikających ze
Statutu Izby.
Pana(i) dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy
i realizacji naszych działań statutowych, a także w okresie, w którym przepisy
nakazują przechowywać dane.
Przysługuje Panu(i) prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie.
Przysługuje Panu(i) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeśli uzna Pan(i), że przetwarzanie Pana(i) danych narusza przepisy
RODO.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez
opublikowanie nowych zasad na stronie internetowej: http://www.pips.pl/politykaprywatnosci/
OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany(a), oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
numerów telefonów, adresu prywatnej poczty elektronicznej i adresu do
korespondencji w ramach działalności statutowej prowadzonej przez Polską Izbę
Przemysłu Skórzanego.

…………………………..
data

…………………………..
podpis

