DEKLARACJA CZŁONKOWSKA STOWARZYSZENIA „ZAWISZA CZARNY”
Uprzejmie proszę o przyjęcie mnie do Stowarzyszenia „Zawisza Czarny” z siedzibą w Gdyni
w charakterze członka zwyczajnego.
Oświadczam, że znane mi są ujęte w statucie Stowarzyszenia cele i zadania, które zobowiązuję się
realizować. Ponadto zobowiązuję się do aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia,
regularnego opłacania składek członkowskich oraz innych uchwalonych świadczeń, a także do dbania
o dobre imię Stowarzyszenia i jego Członków.

Dane osobowe:
(PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)

Imię i nazwisko*
Nr PESEL*
Ulica, nr domu/lokalu:

Dokładny adres
zamieszkania*

Miejscowość (wraz z kodem pocztowym):

Ulica, nr domu/lokalu:

Dokładny adres do
korespondencji
(jeżeli jest inny niż
zamieszkania)*

Miejscowość (wraz z kodem pocztowym):

Nr telefonu
kontaktowego**
Adres e – mail**
* Dane obowiązkowe do podania
** Dane niewymagane

…………………………………………..….., dnia .............................
miejsce

………………....................................
własnoręczny podpis

Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia nr ........................... z dnia ........................................
Pan/ Pani...............................................................................................................................................
został/a przyjęty/a do Stowarzyszenia „Zawisza Czarny” i wpisany do rejestru członków zwyczajnych
pod poz. .................

..............................................................
Sekretarz Zarządu

..........................................................
Prezes Zarządu

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych na odwrocie

Administratorem podanych w deklaracji danych osobowych jest Stowarzyszenie „Zawisza Czarny” z siedzibą:
Al. Jana Pawła II 5, 81-345 Gdynia. Ze Stowarzyszeniem można się skontaktować poprzez
adres e-mail: chorzawiszaczarny@gmail.com, telefonicznie pod nr tel.: +48 513 008 192 lub pisemnie
na adres siedziby wskazany powyżej.
Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celach:
1) nabycia członkostwa w Stowarzyszeniu, wykonywania praw i obowiązków członka Stowarzyszenia podstawą prawną przetwarzania jest zawarta umowa członkostwa w odniesieniu do art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
2) rozliczenia wpłacanych składek członkowskich - podstawą prawną przetwarzania w tym wypadku jest prawny
obowiązek Stowarzyszenia w odniesieniu do art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z wymogami ustawy
z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach;
3) informowania o wydarzeniach i innych formach działalności organizowanych przez Stowarzyszenie
lub objętych przez nie patronatem - podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym wypadku
prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia w odniesieniu do art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Dane osobowe będą przetwarzane w okresie członkostwa w Stowarzyszeniu oraz po jego ustaniu przez okres
6 lat na potrzeby archiwizacyjne Stowarzyszenia, a także przez okres wygaśnięcia roszczeń związanych
z płatnością składek członkowskich.
Dane osobowe będą mogły być powierzane przez Stowarzyszenie do przetwarzania podmiotom przetwarzającym
dane w jego imieniu, w tym w zakresie obsługi systemów informatycznych, obsługi finansowo-księgowej
– przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem
i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie w odniesieniu do celów
przetwarzania opartych na prawnie uzasadnionym interesie Stowarzyszenia, o których mowa w punkcie 3
powyżej. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się ze Stowarzyszeniem (dane
kontaktowe wskazane powyżej). Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
Podanie oznaczonych w formularzu danych w celach określonych w punktach 1) i 2) powyżej jest obowiązkowe
ze względu na wymogi wynikające z Prawa o stowarzyszeniach. Ich niepodanie uniemożliwi nabycie członkostwa
oraz wykonywanie praw i obowiązków członka Stowarzyszenia. W pozostałym zakresie podanie danych jest
dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi komunikację z członkiem Stowarzyszenia w celach określonych
w punkcie 3 powyżej.

