IATEFL POLAND MEMBERSHIP APPLICATION FORM
Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce - IATEFL Poland
Al. Ujazdowska 58E, 59-900 Zgorzelec
Membership for year/years: ___________
New Application ( ) Renewal ( ) Previous IATEFL Poland Membership Number _________
The IATEFL Poland membership is valid for a period of one year from receipt of membership fee.
Last name (Mr/Ms/Prof/Dr)
First name(s)
Full postal address
Tel.
Email
Type of work (teacher, DOS, etc.) ____________________________________________________________
Length of ELT experience _________
Where did you hear about IATEFL POLAND? _________________________________________________
SIGs and Regions Options
(Please tick in the right column one SIG and one Region you wish to join.)
Business English SIG
Górny Śląsk Region
Young Leaners SIG

Gdańsk Region

Culture in ELT SIG

Kraków Region

Learning Technologies SIG

Lublin Region

Drama SIG

Łódź Region

ESP SIG

Podbeskidzie Region

ELT Management SIG

Poznań Region

Global Issues SIG

Radom Region

Psychology in ELT SIG

Rzeszów Region

Teacher Training SIG

Szczecin Region

Teacher Development SIG

Warszawa Region
Wrocław Region

All teachers wishing to join IATEFL Poland are required to pay the annual membership fee of 80.00 PLN.
The fee includes free membership of one IATEFL Poland SIGs (Special Interest Groups) and reduced cost of
registration for the annual conference. The membership is valid one year from the date of payment.
The membership fee should be paid to:
Santander Bank Polska S.A o/Warszawa Account no.: 16 1090 1883 0000 0001 0194 5244
Administrator Danych Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce IATEFL Poland (dalej
Stowarzyszenie), Al. Ujazdowska 58E, 59-900 Zgorzelec, informuje, że dane osobowe ujawnione w powyższym
formularzu przetwarzane będą wyłącznie w celach statutowych Stowarzyszenia.
Bez odrębnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych zgodnie z Rozporządzeniem
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 osobowych).
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest
dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwa realizacja celu, o którym mowa powyżej. Udzielona zgoda w
każdym czasie może być odwołana. Cofnięcie zgody, żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych powinny być
skierowane na adres email office@iatefl.org.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji dotyczącej działalności statutowej Stowarzyszenia
i E-Biuletynów przesyłanych na podany przeze mnie adres e-mail. Wyrażenie w/w zgód jest dobrowolne.
Zostałem/am także poinformowany/a, że udzielone przez mnie zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Zgoda
zostaje udzielona bezpłatnie i na czas nieokreślony.
I agree to the processing of my personal data provided in this form for statutory purposes and to receive
information and E-Bulletins sent by the International Association of Teachers of English as a Foreign Language in
Poland IATEFL Poland with its registered office at Al. Ujazdowska 58E , 59-900 Zgorzelec. Legal basis: Regulation
(EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons
with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive
95/46/EC (General Data Protection Regulation) (Text with EEA relevance).

Date and legible signature / Data i czytelny podpis …………………………………………………………………………………………..

