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DEKLARACJA 

 

przystąpienia jako członek zwyczajny do Stowarzyszenia Inicjatywa dla Gostynina 

 

 

miejscowość, data 

 

Dane Członkowskie 

Nazwisko:   

Imię:  

PESEL:  

 

e-mail:  

Telefon:  

Deklaracja przystąpienia 

 Deklaruję przystąpienie jako członek zwyczajny do Stowarzyszenia inicjatywa dla Gostynina  

 Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, nie jestem pozbawiony/a praw 

publicznych  

 Oświadczam, iż zapoznałem się ze Statutem Stowarzyszenia i zobowiązuję się do jego przestrzegania 

 Oświadczam, iż popieram działalność Stowarzyszenia i zobowiązuję się realizować jego cele i zadania 

 Zobowiązuję się opłacać regularnie składki członkowskie 

 Oświadczam, że w świetle Rozporządzenia 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) wyrażam zgodę na przechowywanie, przetwarzanie i publikowanie 

moich danych osobowych i mojego wizerunku dla celów związanych z działalnością Stowarzyszenia.  

 

Klauzula informacyjna 
Informujemy, że podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie Inicjatywa dla Gostynina 

(Administratora), z siedzibą przy ul. Rynek 15, 09-500 Gostynin w związku z realizacją zadań statutowych stowarzyszenia i nie 

będą udostępnianie innym odbiorcom. Podstawa prawną przetwarzania danych jest zgoda. 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych i prawo ich edycji, sprostowania, prawo żądania usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na 

przetwarzanie, które to uprawnienia przysługują w stosunku do każdego z wyżej wymienionych podmiotów. Cofnięcie zgody 

może nastąpić w każdym momencie, jednak pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych przysługuje prawo 

wniesienia skargi do GIODO. 
Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
Kopia danych może być uzyskana od Administratora.  
Podane przez Panią/Pana dane będą przechowywane do czasu  cofnięcia zgody. 

 

 

…………………………………………………………     ………………………………………………………… 
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miejscowość, data        podpis/y 

 

 
Decyzją Zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa dla Gostynin Uchwała Zarządu nr ……../…………..  z dnia 

……………………… nie/przyjęto* w poczet członków Stowarzyszenia. 

 

 

 

…………………………………………………………     ………………………………………………………… 

miejscowość, data        podpis/y Zarządu 

 
*niepotrzebne skreślić 


