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Chwałowice, dnia………………………………  
…………………………………………………  
(Imię i Nazwisko) 

…………………………………………………  

………………………………………………… 
(Adres zamieszkania) 

………………………………………………… 
(Nr telefonu komórkowego)  

………………………………………………… 
(Adres e-mail) 

 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA 
DO STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU I INTEGRACJI CHWAŁOWIC 

 
Ja, niżej podpisana/ny: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… niniejszym oświadczam, iż: 

(imię i nazwisko) 

 
1. zgłaszam chęć przystąpienia do STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU I INTEGRACJI CHWAŁOWIC, 
2.  zobowiązuję się to terminowego opłacania obowiązujących składek członkowskich.  
 
 

……………………………………….  
Podpis  

 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I INTEGRACJI 
CHWAŁOWIC w podanym w DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA zakresie, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, 
adres e-mail  
 

Zgodnie z  Rozporządzeniem 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) (t.j.  Dz.U.2016.922 z dnia 2016.06.28) informuję, że: 

1. ADMINISTRATOREM Pani/Pana danych osobowych jest STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU  
I INTEGRACJI CHWAŁOWIC z siedzibą w Chwałowicach, ul. Szkolna 61; 55-230 Chwałowice, zwane dalej 
Stowarzyszeniem; 

2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, którą wyraziliście podpisując niniejszą 
DEKLARACJĘ PRZYSTĄPIENIA; 

3. Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji działań statutowych Stowarzyszenia; 
4. Państwa dane będą przechowywane w wersji papierowej i NIE BĘDĄ udostępniane innym odbiorcom; 
5. Państwa dane będą przetwarzane w trakcie działalności Stowarzyszenia, po zaprzestaniu działalności Stowarzyszenia 

zostaną zniszczone; 
6. Macie Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 
danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO;  

7. Jeżeli Państwo uznacie, że Wasze dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, możecie wnieść skargę do 
organu nadzorczego;  

8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by prawidłowo realizować działania statutowe Stowarzyszenia. 

 
 

…………..……………….………………….…………… 
Podpis osoby wyrażającej zgodę 


