
…………………………….. 
(miejscowość, data) 

 

 

Deklaracja przystąpienia w poczet członków Stowarzyszenia 

„Zielona Akcja” 

   Ja, niżej podpisana/y, proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia „Zielona Akcja”. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się ze Statutem oraz celami Stowarzyszenia, jednocześnie 

zobowiązuję się do sumiennego ich przestrzegania. 
Ponadto zobowiązuje się do terminowego opłacania składki członkowskiej w wysokości 10,00 zł 

miesięcznie przelewając na konto Stowarzyszenia na nr. 45 1140 2004 0000 3702 8117 2431. 

Dane osoby wnioskującej: 

*Imię: .......................................................................................................................................................... 

*Nazwisko:  ................................................................................................................................................. 

*Pesel:  ....................................................................................................................................................... 

*Adres Zamieszkania:  ................................................................................................................................ 

 .................................................................................................................................................................... 

Adres Korespondencyjny (jeśli jest inny niż Adres Zamieszkania):  ...................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

*Telefon:  .................................................................................................................................................... 

*E-mail:  ...................................................................................................................................................... 

 
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie, udostępnianie i archiwizowanie moich 
danych osobowych przez Stowarzyszenie „Zielona Akcja” dla celów związanych z realizacją zadań i 
celów regulaminu Stowarzyszenia 
 
Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do zarejestrowania członka Stowarzyszenia. Udostępnianie 
danych nie jest przewidywane. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i 
ich poprawienia. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 
2016r. poz. 922). 
 
 

…………………………………………………… 
(czytelny podpis osoby składającej deklarację) 

 *Pola oznaczone gwiazdką są dobrowolne ale niezbędne do przeprowadzenia procedury przyjęcia w poczet Członków. 



 

 

 

Uchwałą Zarządu z dnia………………………………………..przyjęto………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

W poczet członków Stowarzyszenia „Zielona Akcja” z dniem …………………………………….. roku. 

 

 

 

 

…………………………………………………………. 

podpis prezesa lub zastępcy prezesa 

 

 

…………………………………………………………. 

podpis prezesa lub zastępcy prezesa 

 

 

…………………………………………………………. 

podpis prezesa lub zastępcy prezesa 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Informacja RODO 

 

Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Organizację z siedzibą w  

Radomiu (zwaną dalej Administratorem lub Organizacją) w celu kontaktu w związku z członkostwem 

w naszej Organizacji 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 naszej Organizacji, 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.  

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez naszą Organizację 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 Pana/Pani danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz 

Organizacji usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze, 

prawnicze, księgowe, kadrowe. 

 


