Strzelce Opolskie, dnia ……………………………

(nazwisko i imię)

(adres)

(nr telefonu)

(e-mail)

Deklaracja członkowska
Zarząd Stowarzyszenia Ziemia Strzelecka
Ja, niżej podpisany, wnoszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia Ziemia Strzelecka
z siedzibą w Strzelcach Opolskich. Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia niżej podaję trzech członków
wprowadzających:
1.

…………………………………………. podpis …………………………

2.

…………………………………………. podpis …………………………

3.

…………………………………………. podpis …………………………

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z realizacja przez Stowarzyszenie działań statutowych,
w szczególności w zakresie imienia, nazwiska, adresu korespondencyjnego, nr telefonu oraz adresu e-mail, i wykorzystywania ich na potrzeby
korespondencji dotyczącej działalności Stowarzyszenia (informowania o zebraniach, projektach, działaniach, zaległych składkach, itp.) oraz
rozliczania składek członkowskich.

Klauzula informacyjna (Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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, zwane dalej także RODO).
1. Administratorem danych osobowych Członków Stowarzyszenia Ziemia Strzelecka, niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Stowarzyszenia
jest Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka (ul. Wałowa 5, 47-100 Strzelce Opolskie).
2. Administrator przetwarzania co najwyżej następujące dane osobowych Członków: imię i nazwisko; adres korespondencyjny, nr telefonu, adres
poczty elektronicznej.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu, realizacji wszystkich czynności określonych lub wynikających ze
Statutu Stowarzyszenia, w szczególności informowania członków o organizowanych zgromadzeniach oraz zbierania i ewidencjonowania składek
członkowskich.
4. Dane osobowe Członka Stowarzyszenia będą przechowywane w okresie w którym będzie on należał do Stowarzyszenia oraz przez okres
kolejnych 5 lat, licząc do dnia w którym przestał być członkiem Stowarzyszenia.
5. Dane osobowe Członka Stowarzyszenia będą przechowywane w okresie w którym będzie on należał do Stowarzyszenia, jednak nie dłużej niż do
końca roku w którym przestał być członkiem Stowarzyszenia.
6. Dane osobowe mogą być przekazywane tylko i wyłącznie organowi sprawującemu nadzór i kontrolę, w zakresie określonym w przepisach
prawa.
7. Stowarzyszenie, jako administrator danych, zapewnia prawo dostępu Członka Stowarzyszenia do swoich danych, również z możliwością ich
prostowania, żądania ich usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania, przy czym żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
wiąże się z rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu.
8. Każdemu Członkowi, który dobrowolnie wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym
momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

………………….………………..
(podpis wstępującego)

