
STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW GMINY CZERNICHÓW 
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ul. Franciszka Stefczyka 46 

32-070 Czernichów 
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Chcę zostać członkiem Stowarzyszenia Sympatyków Gminy 

Czernichów "Blisko ludzi" 

DEKLARACJA 

 

Imię, nazwisko:  

 

 

 

Data urodzenia:  

 

 

 

Adres:  

 

 

 

Email:  

 

 

 

Telefon: 

 

 

 

Firma: 

 

 

 

Zobowiązuję się do przestrzegania statutu Stowarzyszenia i opłacania składek członkowskich 
zgodnie z regulaminem oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb działalności Stowarzyszenia, zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).  

Data i podpis 

 

………………………………………………………………….. 

mailto:stowarzyszeniebliskoludzi@gmail.com


 

• Informacja o przetwarzaniu danych przez Stowarzyszenie Sympatyków Gminy 
Czernichów "Blisko Ludzi" 

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Sympatyków Gminy 
Czernichów "Blisko Ludzi" z siedzibą w Czernichowie przy ulicy Franciszka Stefczyka 46, 
e-mail stowarzyszeniebliskoludzi@gmail.com 

• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a. prowadzenia i utrzymywania ewidencji członków Stowarzyszenia, 

b. informowania o działaniach i spotkaniach Stowarzyszenia, 

c. informowania o zapłaconych i zaległych składkach członkowskich; 

d. realizacji celów statutowych Stowarzyszenia 

• Przetwarzanie danych dokonywane jest na podstawie Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 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, zwane dalej RODO):   
a. Art.6 ust.1 lit. f) w zakresie czynności wynikających z członkostwa w Stowarzyszeniu 

- wynika z prawnie uzasadnionego interesu administratora;   
b. Art.6 ust.1 lit. a) w zakresie przedstawienia informacji o działalności, planach i 

propozycjach Stowarzyszenia Sympatyków Gminy Czernichów "Blisko Ludzi", jak 
również informacji handlowych o oferowanych przez Stowarzyszenie Sympatyków 
Gminy Czernichów "Blisko Ludzi" lub za jego pośrednictwem produktach lub 
usługach – wynika z wyrażonej zgody.  

• Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia przystąpienie 
do Stowarzyszenia.  

• Dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu.  

• Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji 
międzynarodowych 

• Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby upoważnione do przetwarzania danych oraz 
uprawnione na podstawie prawa organy publiczne. Pani/Pana dane mogą być 
przekazywane dostawcom usług informatycznych, brokerom ubezpieczeniowym bądź 
podmiotom wykonującym czynności operacyjne związane z Pani/Pana członkostwem w 
Stowarzyszeniu (np. przyjmowanie deklaracji i składek członkowskich). Podmioty te 
przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora.  

• Przetwarzanie danych wynikające z tytułu przystąpienia do Stowarzyszenia 
dokonywane będzie do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z członkostwa 
w Stowarzyszeniu Sympatyków Gminy Czernichów "Blisko Ludzi".  

• Przetwarzanie danych dokonywane będzie do momentu wycofania zgodny bądź do 
chwili wystąpienia ze Stowarzyszenia.  

• Ma Pani/Pan prawo żądania od Stowarzyszenia Sympatyków Gminy Czernichów "Blisko 
Ludzi" dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  

• Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym obecnie w 
Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych mieszczący się w Warszawie przy ulicy 
Stawki 2. 

 


