
Deklaracja Członkowska 
Stowarzyszenia

Towarzystwo Ekologiczne Puszczy Pyzdrskiej

Proszę o przyjęcie mnie w poczet Członków Stowarzyszenia Towarzystwo Ekologiczne Puszczy 
Pyzdrskiej, z siedzibą w Brudzew 41, 62-814 Blizanów w charakterze członka zwyczajnego.
Oświadczam, że znane mi są cele i zadania Stowarzyszenia ujęte w  regulaminie. 
Zobowiązuję  się  do ich  przestrzegania  oraz  aktywnego uczestnictwa w działalności  Stowarzyszenia  i
wypełniania uchwał władz.

Dane osobowe: (prosimy wypełniać czytelnie drukowanymi literami)

1. Imię i Nazwisko: ......................................................................…………………........

2. Data i miejsce urodzenia: .....................................................................……….......

3.  Adres  zamieszkania: ……………………………………………………………………………

4. PESEL: ……………………………………………………….............……………………….......

5. Nr telefonu: .....................................................................................………............

6. Adres E-mail:  ………………………………………………………………………………………

7. Osoba rekomendująca:  …………………………………………………………………………

                                                                             ………….……………………….………….
                                         Data i podpis kandydata

Uchwała Walnego Zebrania Członków

Uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Towarzystwo Ekologiczne Puszczy Pyzdrskiej 
nr …………………………….. z dnia…………………………...

Pan/Pani.............................................................................................. 

został(a) przyjęty(a) w poczet Członków Stowarzyszenia Towarzystwo Ekologiczne Puszczy Pyzdrskiej.

Brudzew, dnia …………………….                                   

……………..………………………                                                                                                  ……………..………………………
               Protokolant                                     Przewodniczący zebrania



Informacje o przetwarzaniu danych

Podane dane osobowe będą przetwarzane w celach działań organizacyjnych
oraz działań komunikacyjnych Stowarzyszenia, zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  (dalej  RODO)  przez
Stowarzyszenie  Towarzystwo  Ekologiczne  Puszczy  Pyzdrskiej  z  siedzibą  w
Brudzew 41, 62-814 Blizanów. 

Niniejszym  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  
w wymienionym celu.

          Jednocześnie zostałem/am poinformowany/a , o prawie do:  
 żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usu-

nięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie do wniesienia sprze-
ciwu wobec przetwarzania a także prawie do przenoszenia danych;

 wycofania wyrażonej zgody z  tym, że wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie ni-
niejszej zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może być zreali-
zowane w formie pisemnego oświadczenia lub pocztą E-mail. 

 dodatkowo prawie do złożenia skargi do organu nadzorczego - General-
nego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Organu Nadzorczego),
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  przy  czym  niezbędne  do
realizacji wymienionego wyżej celu.

………………………………………………………………………
/data i czytelny podpis/

Podstawa  prawna:  Ustawa  z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  o  ochronie  danych
osobowych  (  Dz.  U.  2016  r.,  poz.  922)  oraz  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 osobowych)


