Stowarzyszenie ‘’SZTAB ZĄBKI’’

ul. Fryderyka Chopina 2D, 05-530 Góra Kalwaria
Tel. 577 775 420 e-mail: kontakt@sztabzabki.pl
KRS: 0000801971 NIP: 1251697722 REGON: 384305058

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Ja, niżej podpisany(a)…………………………………...…………………………………………………….................. proszę
o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia ”SZTAB ZĄBKI” z siedzibą
w Górze Kalwarii 05-530, ul. Fryderyka Chopina 2D w charakterze:
członka zwyczajnego1

członka wspierającego2

Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania Stowarzyszenia.
Zobowiązuje się do ich przestrzegania, regularnego opłacania składek, aktywnego
uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i wypełniania uchwał władz
statutowych.
Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych zawartych
w niniejszej deklaracji oraz ich przetwarzanie na potrzeby Stowarzyszenia ”SZTAB
ZĄBKI”, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
2016/679 (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych - RODO).
Dane osobowe: (proszę wypełnić czytelnie drukowanymi literami)
Imię i Nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Imiona rodziców: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Data i miejsce urodzenia: ..……………………………………………………………………………………………………….…….
PESEL: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..
Numer dowodu osobistego: ………………………………………………………………………….........................................
Adres Zamieszkania: …….…………………………………………………………………………………………………………….……
Telefon: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..
miejscowość i data

1
2

………………………………………………………
czytelny podpis składającego

Zgodnie z § 13 Statutu Stowarzyszenia ”SZTAB ZĄBKI”
Zgodnie z § 14 Statutu Stowarzyszenia ”SZTAB ZĄBKI”

Załączniki do deklaracji:
1. Klauzula Obowiązku Informacyjnego – Załącznik 1.
2. Uchwała Zarządu – Załącznik 2.
www.sztabzabki.pl
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Klauzula Obowiązku Informacyjnego

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie ”SZTAB ZĄBKI” z siedzibą
w Górze Kalwarii przy ulicy Fryderyka Chopina 2D. Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne
informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z realizacją
działalności Stowarzyszenia wynikających ze statutu Stowarzyszenia z dnia 10.01.2021r.
1.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:
Imię i nazwisko: Bartłomiej Duda, Adres: ul. Fryderyka Chopina 2D, 05-530 Góra
Kalwaria, Telefon: +48 729 651 216, Adres email: rodo@sztabzabki.pl
2. Przedstawicielem Administratora jest inspektor ochrony danych osobowych,
Bartłomiej Duda (rodo@sztabzabki.pl)
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji działalności Stowarzyszenia
wynikających ze statutu Stowarzyszenia z dnia 10.01.2021r. na podstawie
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 (Ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych - RODO)
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań
o których mowa w punkcie 4 niniejszej klauzuli, a także później, jeśli odrębne
przepisy stanowią inaczej.
5. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane będą
przechowywane zgodnie z art. 6 lit. f) RODO, oraz jeśli odrębne przepisy stanowią
inaczej.
6. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie skutkować będzie
brakiem prawnej możliwości realizacji postanowień wynikających ze statutu
Stowarzyszenia z dnia 30.04.2019, w tym przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia.
7. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane partnerom Stowarzyszenia
na mocy umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych.
8. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich
danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich
przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec
Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do
przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia
dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że
przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie
przepisów ochrony danych osobowych.
9. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
10. Administrator nie zamierza przekazywać dane poza teren Unii Europejskiej
lub organizacji międzynarodowej.
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Uchwała Zarządu

Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia numer ……………………… z dnia ...............................………………………………..
Pan/Pani ……………………………………………………………………………………….. został(a) członkiem Stowarzyszenia
”SZTAB ZĄBKI”

Ząbki, dn. ……………………………………

………………………………………………………………..
podpis Prezesa Zarządu
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