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DEKLARACJA CZŁONKOWSKA IIA 

 
IIA Membership Number / Candidate ID_________________________________ 
 

 
 1. Dane służbowe 
PROSIMY WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM (w jęz. polskim); pola wymagające zaznaczenia prosimy zakreślić. 
  Pan ___Pani  ___ 
 
  _______________________________________________________________________________________________ ___ 
Nazwisko i Imię (Nazwisko) (Imię)    (Drugie Imię)   

 
Dane dotycząca zatrudnienia:  
Nazwa Instytucji       stanowisko      
 
Adres instytucji        miasto    Województwo    
 
Państwo _________________________kod pocztowy __________________ kod zawodu (wg.  załącznika nr 2) _______ kod branżowy (wg.  załącznika nr 1)  _______ 
 
Telefon służbowy _____________________________________________  Fax służbowy: __________________________________ 
 
Email: _______________________________________________ Liczba zatrudnionych audytorów wewnętrznych: ______________________ 
       

 2. Dane Personalne 
 
Adres domowy       
 
Miasto     kod pocztowy       Województwo ______ ______ ____ 
 
Państwo     Telefon domowy       
 
Korespondencję tradycyjną (papierową) wysyłać na:   Adres Domowy  Adres służbowy  (prosimy zaznaczyć właściwy) 
 
 
Czy jesteś certyfikowanym audytorem wewnętrznym (prosimy zaznaczyć właściwy):  
      CIA  tak   nie 
      CGAP  tak  nie 
      CCSA  tak  nie 
      CFSA  tak  nie 
      CRMA  tak  nie 
 
Czy posiadasz inne dyplomy zawodowe? Jakie?        
 

3. Dane członkowskie   
Prosimy wybrać właściwy dla Pana/Pani rodzaj członkostwa   

 Członek zwyczajny- czynny audytor wewnętrzny   Członek honorowy 

 

 4. Podpis 
 

Wypełnienie i podpisanie niniejszej deklaracji oraz przesłanie jej do IIA Polska oznacza zgodę na przestrzeganie Kodeksu Etyki oraz Międzynarodowych Standardów Praktyki 
Zawodowej Audytu Wewnętrznego. 

 

Oświadczam, że: 

❑ Wszystkie informacje zawarte w tej deklaracji są prawdziwe i poprawne. W przypadku zaistnienia zmian, zobowiązuję się do powiadomienia IIA Polska. * 

 

❑ Akceptuję i przyjmuję do stosowania zasady Kodeksu Etyki ustanowione przez Instytut Audytorów Wewnętrznych (The IIA) dla swych członków. * 

 

❑ Zapoznałem/-am się i akceptuję postanowienia statutu Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. * 

 

 

Podpis składającego deklarację: ___________________________________________   Data: ____________________ 

 

Wypełnioną Deklarację prosimy przesłać (preferowany skan na adres e-mail) do:  

Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska ul. Świętokrzyska 20 pok. 508 ; 00-002 Warszawa  

e-mail: office@iia.org.pl 

* zaznaczenie pola jest niezbędne do przyjęcia deklaracji członkowskiej 

mailto:office@iia.org.pl
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska 
 
 
1. Administrator 

Administratorem danych osobowych  jest Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA 

Polska z siedzibą w Warszawie (00-002), przy ul. Świętokrzyskiej 20 pok. 508 

NIP: 525-22-42-892; REGON: 015164833, wpis do KRS: 0000106923 (IIA 
Polska). 

 

2. Dane kontaktowe 

Możesz się skontaktować z IIA Polska dzwoniąc na numer telefonu: +48 (22) 110 

08 13 lub +48 602 455 322, poprzez adres email: office@iia.org.pl, a także 

pisemnie (na adres siedziby IIA Polska).  
 

3. Cele przetwarzania i podstawa prawna 

IIA Polska przetwarza Twoje dane osobowe w celu: 

• realizacji procedury nadania numeru członkowskiego i rejestracji 

członkostwa, a także rozwiązywania członkostwa; 

• prowadzenia prawidłowego i aktualnego  rejestru członków; 

• realizacji Umowy Ramowej zawartej pomiędzy Międzynarodowym 

Instytutem Audytorów Wewnętrznych – The Institute of Internal Auditors 

(The IIA) a IIA Polska; 

• aktualizowania wszelkich zmian w rejestrze członków oraz niezwłocznego 

odzwierciedlania wpisów i wykreśleń członków w globalnej bazie danych 

członkostwa The IIA, a także uznawania wzajemności członkostwa; 

• realizacji zadań i celów statutowych IIA Polska; 

• realizacji rozliczeń, w tym wystawienia noty obciążeniowej; 

• zapewnienia bezpieczeństwa danych, w tym wyjaśniania okoliczności 

nieprawidłowego korzystania z serwisu WWW; 

• wykonywania obowiązków wskazanych przepisami prawa; 

• dochodzenia lub obrony roszczeń. 

 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest: 

• przepis prawa – ustawa Prawo o stowarzyszeniach, ustawa o 

rachunkowości, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną; 

• umowa – w zakresie realizacji celów i zadań statutowych IIA Polska, a 

także realizacja Umowy Ramowej zawartej pomiędzy The IIA a IIA Polska; 

• uzasadniony interes administratora – dla odpowiedzi na zadane przez Ciebie 

pytania, zapewnienia bezpieczeństwa danych, w tym wyjaśniania 

okoliczności nieprawidłowego korzystania z serwisu oraz ewentualnego 
dochodzenia lub obrony roszczeń. 

 

4. Okres przechowywania danych 

IIA Polska przechowuje Twoje dane osobowe przetwarzane na podstawie 

przepisów prawa do chwili wygaśnięcia obowiązków ich przechowywania 

wynikających z tych przepisów. Pozostałe dane IIA Polska przechowuje do chwili 
przedawnienia roszczeń. W przypadku danych zebranych na podstawie zgody, do 

czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku 

przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu realizowanego przez 
IIA Polska, do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu.  

 

5. Przekazywanie danych i odbiorcy danych 

IIA Polska przekazuje Twoje dane osobowe dostawcom i podwykonawcom, 

którzy przetwarzają dane osobowe na zlecenie IIA Polska (m.in. dostawcom 
usług IT, dostawcom usług księgowych i firmom kurierskim) – przy czym takie 

podmioty przetwarzają Twoje dane na podstawie umowy z IIA Polska i wyłącznie 

zgodnie z poleceniami IIA Polska. 
 

 

6. Przekazywanie danych poza EOG 

IIA Polska przekazuje Twoje dane osobowe do The IIA - The Institute of Internal 

Auditors, Inc z siedzibą w Altamonte Springs na Florydzie, USA (1035 

Greenwood Blvd, Suite 401, Lake Mary, FL 32746), zgodnie ze statutem IIA 
Polska oraz postanowieniami Umowy Ramowej zawartej pomiędzy The IIA a IIA 

Polska. The IIA jest odbiorcą znajdującym się w państwie poza Europejskim 

Obszarem Gospodarczym, co do którego Komisja Europejska nie stwierdziła 

odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych i który nie posiada 

zabezpieczeń wymienionych w art. 46 RODO1, w tym standardowych klauzul 
umownych oraz wiążących reguł korporacyjnych.  

 
Przysługuje Ci prawo uzyskania kopii przekazanych danych osobowych – w tej 

sprawie należy się skontaktować z IIA Polska, korzystając z podanych powyżej 

danych kontaktowych.  
 

7. Twoje prawa 

Masz prawo do: 

• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

• sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

• usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie 

następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu 
prawa; 

• ograniczenia przetwarzania danych; 

• w sytuacjach przewidzianych prawem oraz w zakresie w jakim podstawą 

przetwarzania Twoich danych jest przesłanka prawnie uzasadnionego 

interesu IIA Polska, masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
Twoich danych, w szczególności na potrzeby marketingu bezpośredniego, w 

tym profilowania. 

 
W celu skorzystania z powyższych praw możesz skontaktować się z IIA Polska 

korzystając z podanych powyżej danych kontaktowych. 

Masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych. 

 

8. Obowiązek podania danych i skutki ich niepodania 

Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest 

wymogiem ustawowym. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, ale 

konieczne do prowadzenia rejestru członków oraz realizacji zadań i celów 

statutowych IIA Polska, a także zapewnienia bezpieczeństwa. Bez podania tych 

danych nie jest możliwe członkostwo w IIA Polska.  

 

 
Niniejszym potwierdzam, iż zapoznałem się z powyższą informacją o 

przetwarzaniu danych osobowych przez Instytut Audytorów 

Wewnętrznych IIA Polska*. 

 

Podpis składającego deklarację: ____________________________________ 

 

Data:___________________________________ 

 

 

* potwierdzenie zapoznania się z Informacją jest niezbędne do przyjęcia 

deklaracji członkowskiej 
 

 

 
 

                                                      
1 Rozporządzenie 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) 

mailto:office@iia.org.pl
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Załącznik 1 

KLASYKIKACJA BRANŻOWA / INDUSTRY CODES

Rolnictwo, Leśnictwo  i Rybołówstwo / Agriculture, 
Forestry, & Fisheries  
0100 Agricultural, forestry, fisheries, production/services / 

Usługi i produkcja związane z rolnictwem, leśnictwem i 
rybołówstwem  

 
Górnictwo / Mining   
1000 Mining / Górnictwo  
1300 Oil & Gas Extraction / Wydobycie ropy naftowej i gazu 
 
Budownictwo / Contract Construction  
1500 Construction / Budownictwo 
 
Przemysł wytwórczy / Manufacturing  
2000 Food /kindred products / Przemysł Spożywczy 
2100 Tobacco manufacturers / Przemysł Tytoniowy 
2200 Textile mill products/apparel / Przemysł tekstylny 
2400 Lumber/wood products (incl. furniture/fixtures) / 

Przemysł drzewny (produkcja mebli)   
2600 Paper & allied products (incl. printing/publishing) / 

Przemysł papierniczy i poligraficzny (drukowanie i 
wydawnictwa)  

2800 Chemicals / Przemysł chemiczny 
2830 Drugs and research / Przemysł Farmaceutyczny ( 

produkcja i badania) 
2840 Petroleum refining and related industries /  Przemysł 

Petrochemiczny  
3010 Rubber and plastics products / Produkcja tworzyw 

sztucznych i gumy  
3100 Leather, stone and glass products / Produkcja i obróbka 

skóry, kamienia i szkła 
3300 Primary metal industries / Wydobycie i przetwórstwo 

rud metali  
3400 Fabricated metal products  

(including non-electric machinery) / Przemysł Ciężki 
Maszynowy ( bez elektrycznego ) 

3500 Industrial and commercial machinery / Przemysł 
maszynowy  

3510 Aerospace / Lotnictwo  
3520 Computers and related devices/equipment / Komputery  

i urządzenia komputerowe 
3600 Electrical machinery, electronic equipment & supplies / 

Maszyny i urządzenia elektryczne (elektroniczny)  
3700 Transportation equipment / Sprzęt transportowy  
3800 Scientific, photographic, medical goods / Sprzęt 

naukowy, fotograficzny i medyczny 
3900 Miscellaneous manufacturing industries / Pozostałe 

dziedziny produkcji 
 
Transport, Komunikacja i Usługi użyteczności publicznej 
Transportation, Communications & Utility Services /  
4000 Land transportation / Transport lądowy 
4400 Water transportation / Transport wodny 
4500 Air transportation / Transport lotniczy  
4700 Other transportation services / Inne usługi transportowe 
4800 Communication services / Komunikacja 
4810 Telecommunications / Telekomunikacja 
4900 Electric/gas/sanitary services / Usługi elektryczne, 

gazownicze i sanitarne 
4910 Gas services / Usługi gazownicze   

4920 Gas and electric services / Usługi gazownicze i 
elektryczne  

4930 Sanitary services / Usługi sanitarne 
 
Handel hurtowy i detaliczny / Wholesale & Retail Trade   
5000 Wholesale trade / Handel hurtowy 
5300 Retail trade / Handel detaliczny 
5800 Eating and drinking places / Gastronomia 
 
Finanse, Ubezpieczenia i Nieruchomości / Financial, 
Insurance, & Real Estate /  
6000 Banking & financial institutions / Banki i instytucje 

finansowe 
6030 Nonbanking bank services (e.g., leasing) / Poza 

bankowe usługi finansowe ( np. leasing ) 
6040 Thrift and savings & loan organizations / Instytucje 

oszczędnościowe i kredytowe  
6100 Credit unions / Organizacje kredytowe  
6130 Other credit agencies / Inne instytucje kredytowe 
6200 Security and commodity services / Ochrona i 

zabezpieczenia 
6300 Insurance carriers, agents, services / Ubezpieczenia 
6500 Real estate services / Nieruchomosci 
6700 Holding/investment companies / Holdingi i 

przedsiębiorstwa inwestycyjne  
 
Usługi / Services   
7000 Hotels/lodging services / Hotelarstwo  
7200 Personal/social services / Usługi socjalne  
7300 Contracted audit services / Zewnętrzne usługi 

Audytowe   
7310 Management consultants / Doradztwo w zakresie 

zarządzania  
7320 Information technology services / Informatyka 
7330 Executive placement services / Kontrakty menedżerskie 
7500 Repair services / Usługi naprawcze  
7600 Gaming/lottery / Gry i Loterie  
7800 Motion pictures/amusement & recreational services / 

Kinematografia, Rozrywka i Rekreacja 
8000 Health services / Usługi medyczna 
8100 Legal services / Usługi prawne 
8200 Educational services / Edukacja 
8600 Membership organizations / Organizacje członkowskie 
8900 Public accounting/accounting/bookkeeping services / 

Księgowość 
8910 Miscellaneous services / Pozostałe usługi 
 
Administracja Publiczna / Government   
9100 Federal/national government / Administracja rządowa  
9200 State/provincial government / Administracja 

wojewódzka  
9300 Local government / Administracja samorządów 

lokalnych 
9400 International government / Administracja 

międzynarodowa 
 
Niesklasyfikowane / Nonclassifiable   
9900 Nonclassifiable establishments / Dziedziny nie objęte 

klasyfikacją 
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Załącznik 2. 

KLASYFIKACJA ZAWODOWA / JOB CODES
Proszę wybrać pozycję, która najlepiej opisuje rolę i pełnioną funkcję w organizacji (niekoniecznie Pani/Pana dokładny tytuł stanowiska). 
Następnie proszę podać odpowiedni kod w rubryce dotyczącej stanowiska pracy (Job Code).  / Select the position that best describes your 
role and function (not necessarily your exact title) in your organization. Enter the appropriate number in the job code section of the 
application.  
 
200 Chief Auditing Executive — I am the most senior auditing officer for the organization with ultimate responsibility for the entire 

internal auditing function. / Zarządzający Audytem Wewnętrznym -  Jestem najwyższym rangą dyrektorem ds. audytu w 
organizacji odpowiadającym ostatecznie za całokształt działań w zakresie audytu wewnętrznego.  

210 Director of Auditing — I am the chief auditor authorized to direct a broad, comprehensive program of internal auditing within my 
organization. / Dyrektor Audytu - Jestem dyrektorem odpowiedzialnym za kierowanie całościowym programem działań audytu 
wewnętrznego w mojej organizacji. 

220 Auditing Manager — I administer the internal auditing activity of an assigned location within the general guidelines provided by 
the director of auditing. / Kierownik do spraw audytu  - Kieruję działaniami audytu wewnętrznego w wyznaczonym obszarze, 
zgodnie z ogólnymi wytycznymi dyrektora audytu  

230 Auditing Staff — I conduct, or assist in conducting, reviews of assigned organizational and functional activities. / Audytor 
Wewnętrzny – Wykonuję samodzielnie lub współpracuję przy wykonywaniu badań lub przegladów działań organizacyjnych lub 
funkcjonalnych.   

245 IT Auditing Director – I am head of the IT auditing activity within my organization. / Dyrektor Audytu IT-  Jestem dyrektorem 
audytu IT w ramach mojej organizacji 

250 IT Auditing Manager — I administer the IT auditing activity of an assigned location within the general guidelines provided by 
the director of auditing. / Kierownik Audytu IT- Kieruję działaniami audytu informatycznego IT w wyznaczonym obszarze 
zgodnie z ogólnymi wytycznymi dyrektora audytu 

260 IT Auditing Staff — I conduct, or assist in conducting, reviews of assigned organizational and functional activities related to IT 
auditing. / Audytor IT- Wykonuję samodzielnie lub współpracuję przy realizacji badania lub przeglądu wyznaczonych działań 
organizacyjnych lub funkcjonalnych wiążących się z audytem IT. 

275 Audit Services Contractor — I offer internal audit services on a contracted basis. / Dostawca Usług Audytorskich- Oferuję 
usługi związane z audytem  w ramach kontraktów. 

280 External Public Accountant — I am a practicing public accountant, chartered accountant, etc. / Księgowy, Biegły Rewident-   
Jestem praktykującym księgowym, biegłym rewidentem, itd.   

300 Corporate Management — I am a corporate officer, CFO, CIO, CEO (and do not qualify under another job code above)./ Zarząd 
– Jestem członkiem Zarządu ( i nie kwalifikuję się do innej kategorii przedstawionej powyżej) 

310 Educator — I am principally employed as an educator at a college or university (PhD., DBA, EdD., etc.). / Nauczyciel –  Głównie 
jestem  zatrudniony jako wykładowca na uniwersytecie lub w innej szkole wyższej. 

320 Student — I am pursuing a degreed program at a college or university (including doctoral candidates) on a full-time basis. / 
Student- Jestem słuchaczem stacjonarnych  studiów na uniwersytecie lub w innej szkole wyższej ( także studia doktoranckie).  

330  Retired — I am retired from active employment (otherwise refer to another job code). / Emeryt – Nie prowadzę aktywnej pracy 
zawodowej (w innym przypadku wpisz odpowiedni kod zawodowy) 

340 Audit Committee Member — I am an audit committee member of a corporate board of directors (and do not qualify under 
another job code above). / Członek Komisji ds. Audytu – Jestem członkiem komisji ds. audytu w Radzie Nadzorczej (i nie 
kwalifikuję się do innej kategorii zawodowej )  

350 Management Consultant — I am primarily an independent consultant with an interest in internal auditing (otherwise refer to 
another job code). / Konsultant w zakresie zarządzania  -  Głównie jestem niezależnym konsultantem w zakresie audytu 
wewnętrznego. ( w innym przypadku proszę zastosować odpowiednią kategorię).  

 

 


