DEKLARACJA CZŁONKOWSKA STOWARZYSZENIA
PRZYJACIÓŁ PAŁACU MŁODZIEŻY W WARSZAWIE
„TO MY Z PAŁACU MŁODZIEŻY”
....................................................................
(miejsce i data wypełnienia deklaracji)

Imię:

................................................................................................................................................

Nazwisko:

...................................................................................................................................

PESEL ...............................................................................................................................................
Adres do korespondencji: ..........................................................................................
Telefon kontaktowy: .........................................................................................................
E-mail: ............................................................................................................................................
Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Pałacu Młodzieży
W Warszawie „To My z Pałacu Młodzieży”
Ja, niżej podpisana/podpisany ............................................................................................................................
zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie w poczet członków
Stowarzyszenia Przyjaciół Pałacu Młodzieży w Warszawie
„To My z Pałacu Młodzieży”.
Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania
Stowarzyszenia. Jednocześnie zobowiązuję się do ich przestrzegania,
uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i przestrzegania uchwał władz
Stowarzyszenia.
WYRAŻAM ZGODĘ NA DORĘCZANIE MI ZAPROSZEŃ NA WALNE ZEBRANIE
CZŁONKÓW POPRZEZ E-MAIL: TAK / NIE*

(*niepotrzebne skreślić)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w niniejszej deklaracji na potrzeby Stowarzyszenia, zgodnie z ustawą z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 Poz. 1000)

.......................................................................................

(czytelny podpis składającego deklarację)

Wypełnioną deklarację należy zeskanować i odesłać mailem na adres tomy@pm.waw.pl
Numer konta Stowarzyszenia Przyjaciół Pałacu Młodzieży w Warszawie „To My z Pałacu Młodzieży”
69114020040000350282211743, składka roczna wynosi 50 zł.

Klauzula Informacyjna Stowarzyszenia Przyjaciół Pałacu Młodzieży w Warszawie
„To My z Pałacu Młodzieży”

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenia Przyjaciół Pałacu

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

Młodzieży w Warszawie „To My z Pałacu Młodzieży” z siedzibą w Warszawie,
wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych
oraz zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000937439, NIP 5252888068, REGON 520646225
Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia deklaracji członkowskiej, prowadzenia ewidencji członków i działalności statutowej, na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b 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 (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego
dalej Rozporządzeniem.
Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia lub
obrony roszczeń związanych z twoim członkostwem w Stowarzyszeniu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. Rozporządzenia, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora twoich danych.
Odbiorcą Twoich danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych. W szczególności podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, administrowanie systemem informatycznym i dostawców narzędzi elektronicznych służących do przechowywania
danych.
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres członkostwa w Stowarzyszeniu, a po jego upływie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych na zasadach wskazanych w art. 20 Rozporządzenia, prawo wniesienia sprzeciwu.
Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
Podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie brak rozpatrzenia deklaracji członkowskiej
i brak wpisu na listę Członków Stowarzyszenia.
Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie
będą poddawane profilowaniu.

