DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
przystąpienia do Stowarzyszenia „Wołów biega”
w charakterze członka zwyczajnego

Ja, niżej podpisany(a) …………………………………………….………………………........................................................................
(imię i nazwisko kandydata na członka Stowarzyszenia „Wołów Biega”)

proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia „Wołów Biega” z siedzibą w Wołowie przy ul. Gen.
Wł. Sikorskiego 6, 56-100 Wołów, zwane dalej „Stowarzyszeniem”. Oświadczam, że znane mi są postanowienia
statutu Stowarzyszenia, w tym cele, zadania, prawa i obowiązki. Jednocześnie zobowiązuję się do ich
przestrzegania, aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia, sumiennego wypełniania uchwał władz,
regularnego opłacania składek członkowskich, a nadto strzec godności członka Stowarzyszenia.
Poniżej przedstawiam moje dane osobowe:
1.

Nazwisko i imiona: …………….…………………………………………………………………………………………….…………….........

2.

Miejsce zamieszkania: …………………………………………………..……………………………………………………………………….

3.

Adres korespondencyjny: ……………................................................................………………………………………….

4.

Numer PESEL: ……………….…………………………………………………………………….....................................................

5.

Numer telefonu ………………………………………………………………..……………………………………………………………………

6.

E-mail :…………………..……………………………………………………………..…………….…………...……………………………………

………………………..…………..……………………………………………..……..
(miejscowość, data, czytelny podpis osoby składającej deklarację)

Stosownie do postanowień art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszej deklaracji w celu uzyskania członkostwa w Stowarzyszeniu
„Wołów Biega” z siedzibą w Wołowie przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 6, 56-100 Wołów oraz dalszego ich przetwarzania przez Stowarzyszenie
dla realizacji jego celów statutowych, w tym ich umieszczenia w bazach danych Stowarzyszenia.

………………………..…………..……………………………………………..……..
(miejscowość, data, czytelny podpis osoby składającej deklarację)

Stosownie do postanowień art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych w formie elektronicznej zawartych w niniejszej deklaracji w celu korespondencji i statutowej
działalności Stowarzyszenia „Wołów Biega” z siedzibą w Wołowie przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 6, 56-100 Wołów, oraz dalszego
ich przetwarzania przez Stowarzyszenie dla realizacji jego celów statutowych, w tym ich umieszczenia w bazach danych Stowarzyszenia.

………………………..…………..……………………………………………..……..
(miejscowość, data, czytelny podpis osoby składającej deklarację)

UCHWAŁA ZARZĄDU Stowarzyszenia „Wołów Biega”
Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia nr ________ z dnia _____________ Pani/Pan __________________________
_________________________ został(a) przyjęty(a) w poczet członków jako członek zwyczajny Stowarzyszenia.
_________________________, dnia: _________________________
(miejscowość)

……………….…………………………………….…………………………………………..
(podpisy uprawnionych członków zarządu)

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
przystąpienia do Stowarzyszenia „Wołów biega”
w charakterze członka zwyczajnego

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - INFORMACJA ADMINISTRATORA
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., dalej jako „rodo”, Stowarzyszenie „Wołów Biega”
informuje, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie „Wołów Biega” z siedzibą w Wołowie przy ul. Gen.
Wł. Sikorskiego 6, 56-100 Wołów, które przetwarza dane osobowe w trybie z art. 6 ust.1 lit. a rodo (na podstawie zgody
osoby, której dane dotyczą).
2) Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych należy kierować na adres e-mail:
wolowbiega@gmail.com lub na podany powyżej adres poczty tradycyjnej.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji praw i obowiązków wynikających ze Statutu Stowarzyszenia
„Wołów Biega”.
4) Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 rodo. Dane osobowe mogą
być przekazywane tylko uprawnionym organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd)
lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres w zakresie niezbędnym do realizacji celu w jakim
udzieli Pani/Pan zgodę na przetwarzania danych osobowych a następnie trwale niszczone lub przechowywane
w zgodności z przepisami prawa o archiwizacji.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora,
w tym proflowaniu.
7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
8) Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody
nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
9) Cofnięcie zgody będzie miało konsekwencje braku możliwości bycia członkiem Stowarzyszenia „Wołów Biega” lub udziału
w organizowanych wydarzeniach, które poprzedzone są rejestracją uczestników.
10) Cofnięcie zgody może mieć następującą formę: Cofam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie
„Wołów Biega”, udzieloną w dniu …………………..……. w celu …………………………………………………….…. Podpis osoby, której
dane dotyczą.
11) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
12) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

