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DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

Dane Członkowskie 

Imię 
i nazwisko 

 

Dane adresowe 

Data urodzenia  

Miejscowość  

Kod pocztowy  Ulica  

Nr domu  Nr lokalu  

Nr telefonu  E- mail  

Deklaracja przystąpienia 

Niniejszym deklaruję chęć przystąpienia do  

Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej  

w charakterze członka zwyczajnego. 

 

Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,  

nie jestem pozbawiony/a praw publicznych oraz znany jest mi Statut 

Stowarzyszenia, którego zapisów zobowiązuję się przestrzegać.  

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), wyrażam zgodę na przetwarzanie  

i wykorzystanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji  

oraz wykorzystanie mojego wizerunku na potrzeby prowadzenia działalności 

statutowej TPZW, w tym udostępnianie danych do wiadomości publicznej. 
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Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych? 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 

Wodyńskiej z siedzibą w Wodyniach (ul. Siedlecka 41, 08-117 Wodynie), zwane dalej 

TPZW. 
 

W jakim celu zbieramy Pani/Pana osobowe? 

Pani/Pana dane osobowe są zbierane, ponieważ chce Pani/Pan zostać członkiem 

Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej. Organizacja działa na podstawie 

przepisów prawa powszechnego (m. in. ustawy o działalności pożytku publicznego  

i wolontariacie) oraz Statutu TPZW. Członkowie realizują cele statutowe  

(m.in. prowadzenie dokumentacji członkowskiej) oraz zadania publiczne i inne 

przedsięwzięcia pożytku publicznego. Dokumentowanie prowadzonych działań 

realizowanych przez TPZW jest niezbędne i wymagane przepisami prawa oraz 

podlega kontroli. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby Pani/Pana dane 

były należycie chronione.  
 

Komu Pani/Pana dane będą udostępnione? 

W ramach realizacji celów statutowych i zadań publicznych wgląd do dokumentacji 

TPZW mają instytucje i podmioty publiczne i prywatne w zakresie przewidzianym  

w prawie powszechnym. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych (tylko imię  

i nazwisko) mogą być wszyscy członkowie TPZW oraz użytkownicy serwisu tpzw.eu  

i mediów społecznościowych: fanpage na Facebook’u, a także media regionalne  

i ogólnopolskie- jeśli podanie tych danych jest konieczne.  

 

Przez jaki okres dane będą przechowywane? 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu złożenia wniosku o ich 

usunięcie.   
 

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych? 

Posiada Pani/Pan prawo do: 

• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

• wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 
     
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości rejestracji w Bazie Członków TPZW. 
 

 

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

                  Data                                                                              Czytelny podpis 


