
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

………………..……………………………..

   (miejscowość, data)

Imię  i  nazwisko: …………………………………………………..

…….

PESEL: …………….…………………………………………………………

Adres  do  korespondencji: …………………………..

……………..

Telefon: ……………………………………..……………………………..

E-mail:

……………………………………………………………………….

Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców

Gminy Niemce "Wspólna Przyszłość"

z siedzibą w miejscowości Niemce

Ja niżej podpisana/podpisany ………………………………………………………………………………………………….………...

zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia Mieszkańców

Gminy  Niemce  "Wspólna  Przyszłość".  Oświadczam,  że  znane  mi  są  postanowienia  Statutu,  cele

i zadania Stowarzyszenia. Zobowiązuję się jednocześnie do ich przestrzegania, aktywnie uczestniczyć

w działalności Stowarzyszenia i przestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia.

Oświadczam, iż zapoznałem się z klauzulą informacyjną przedstawioną mi przez Stowarzyszenie oraz

przyjąłem/przyjęłam do wiadomości wszystkie moje prawa wynikające z rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO). 

………………………………………………………………



(czytelny podpis składającego deklarację) 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie Mieszkańców
Gminy  Niemce  "Wspólna  Przyszłość"  z  siedzibą  w  miejscowości  Niemce  (zwaną  dalej
Administratorem  lub  Stowarzyszeniem)  w  celu  kontaktu  w  związku  z  członkostwem  w  naszym
Stowarzyszeniu oraz informowania o realizacji jej celów statutowych, a także możliwości wspierania
jej działalności. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi realizacja prawnie uzasadnionych
interesów  Administratora  w  postaci  komunikacji  z  użytkownikami  strony  (art.  6  ust.  1  lit.  f
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO). 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do tego, aby na bieżąco informować Pana/Panią o
planowanych obradach organów naszego Stowarzyszenia, o realizacji jej celów statutowych, a także
możliwości  wspierania  jej  działalności.  Pana/Pani  dane  będą przetwarzane  nie  dłużej,  niż  jest  to
konieczne dla powyższych celów, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia
ewentualnych roszczeń. 

Informujemy,  że  przysługuje  Pani  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  osobowych,  ich
sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo
wniesienia  sprzeciwu  wobec  ich  przetwarzania,  a  także  prawo  do  wniesienia  skargi  do  Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez nasze Stowarzyszenie nie dłużej niż przez okres
przedawnienia  roszczeń  z  tytułu  naruszenia  przepisów  o  ochronie  danych  osobowych  w  razie
otrzymania od Pana/Pani żądania usunięcia danych osobowych. 

Do Pani danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia
usługi,  w  szczególności  hostingowe,  informatyczne,  drukarskie,  wysyłkowe,  płatnicze,  prawnicze,
księgowe, kadrowe.

Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar
Gospodarczy.  Jednak nastąpi  to  wyłącznie  jedynie  w zakresie,  na  jaki  będzie  pozwalać  prawo,  w
szczególności na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony
lub standardowych klauzul umownych UE. W każdym wypadku Stowarzyszenie zapewnia możliwość
uzyskania dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń. Podane dane osobowe
mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak
decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. 

Ze  szczegółowymi  informacjami  dotyczącymi  zasad  przetwarzania  danych  osobowych  w  naszym
Stowarzyszeniu  może  Pan/Pani  zapoznać  się  w  Polityce  prywatności  dostępnej  na  naszej  stronie
internetowej pod adresem: https://wspolnaprzyszlosc.pl/polityka-prywatnosci/.

W  razie  jakichkolwiek  żądań,  pytań  lub  wątpliwości  co  do  przetwarzania  Pana/Pani  danych
osobowych prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej <info@wspolnaprzyszlosc.pl>.


