
 

deklaracja przystąpienia do 

STOWARZYSZENIA POLA MIEJSKIE 

wypełniona dnia ___________ w ___________ 

 
Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia Pola Miejskie. 
 
Deklaruję, że znam statut Stowarzyszenia, jego zadania, cele, i sposoby działania. Zobowiązuję się przestrzegać 
postanowień statutu Stowarzyszenia, wypełniać uchwały jego władz, i pracować w zgodzie z panującym 
w Stowarzyszeniu etosem. Zobowiązuję się wpłacać składkę członkowską (20 złotych rocznie). 

 

p o l a m i e j s k i e . p l

Dane osobowe kandydatki 

IMIĘ I NAZWISKO: 
DATA I MIEJSCE URODZENIA: 
MIEJSCE ZAMIESZKANIA: 
ADRES EMAIL:

Klauzula dotyczą danych osobowych (proszę zakreślić prostokąt obok): 
Zgadzam się, aby Stowarzyszenie Pola Miejskie przechowywało i przetwarzało moje 
dane osobowe w celach związanych z jego działalnością statutową. 
Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu w te dane i uzupełniania ich.

▭

Podpis osoby składającej deklarację:

W zgodzie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z 27 kwietnia 2016 („RODO”) informujemy, że administratorem 
danych osobowych podanych w niniejszej deklaracji członkowskiej jest Stowarzyszenie Pola Miejskie z siedzibą w Kazimierzu Dolnym. Dane są 
zbieranie na potrzeby rekrutacji i realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda (art. 
6 ust. 1 lit. a. RODO). Osoba składająca deklarację ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w każdym momencie. 
Dane będą przetwarzane aż do cofnięcia zgody, nie dłużej jednak niż do utraty statusu członka Stowarzyszenia. Ponadto, osoba składające deklarację 
ma prawo do: 1. uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych; 2. żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub 
uzupełnienia niekompletnych danych; 3. żądania usunięcia danych osobowych; 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – o ile 
spełnione zostaną wymogi prawne uzasadniające takie ograniczenie; 5. przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie ich od administratora 
w formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu przez składającego deklarację podmiotowi trzeciemu; 6. złożenia skargi do organu 
nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem. 
Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres email: poczta@polamiejskie.pl. 
Podanie danych osobowych w niniejszej deklaracji jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia.


