DEKLARACJA CZŁONKOWSKA PRZYSTĄPIENIA DO
STOWARZYSZENIA SYMPATYKÓW ODRY OPOLE „JEDNA ODRA”
PROSZĘ O PRZYJĘCIE MNIE W POCZET CZŁONKÓW S.S.O.O. „JEDNA ODRA”,
JEDNOCZEŚNIE INFORMUJĘ, ŻE ZNANY JEST MI STATUT I ZOBOWIĄZUJE SIĘ
DO WYPEŁNIANIA WYNIKŁYCH Z NIEGO OBOWIĄZKÓW.

[ IMIĘ I NAZWISKO ]

[ NICK NA FORUM ]

[ DATA I MIEJSCE URODZENIA ]

[ PESEL ]

[ TELEFON ]

[ MAIL ]

[ ADRES ZAMIESZKANIA ]

[ ADRES KORESPONDENCYJNY ]

OŚWIADCZENIA
1. Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych.
2. Oświadczam, że podane dane osobowe są prawdziwe i zobowiązuję się do bezzwłocznego
informowania o ich zmianie, celem zapewnienia realizacji zadań Stowarzyszenia.
3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na prowadzenie wszelkiej korespondencji ze mną, przez władze Stowarzyszenia, drogą elektroniczną (e-mail, telefon).
4. Oświadczam, że znam prawa i obowiązki członka Stowarzyszenia wynikające ze Statutu.

[ MIEJSCOWOŚĆ, DATA ]

W DNIU
OSOBA

[ PODPIS ]

ZAAKCEPTOWANO DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ. DECYZJĄ ZARZĄDU
ZOSTAŁA / NIE ZOSTAŁA

PRZYJĘTA DO STOWARZYSZENIA SYMPATYKÓW

ODRY OPOLE „JEDNA ODRA”

[ DATA I PODPIS ]

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA PRZYSTĄPIENIA DO
STOWARZYSZENIA SYMPATYKÓW ODRY OPOLE „JEDNA ODRA”

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119) zwanym dalej RODO Stowarzyszenie informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Sympatyków Odry Opole „Jedna
Odra”, Opole, ul. Oleska 51, 45-231 prowadzące działalność zgodnie ze swym statutem;
2. Z inspektorem ochrony danych SSOO „Jedna Odra” można skontaktować się poprzez adres
e-mail: kontakt@jednaodra.pl;
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Statutu Stowarzyszenia, w tym zapewnienia
realizacji praw i obowiązków członka Stowarzyszenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
4. Dane osobowe uczestników mogą zostać ujawnione:
-podmiotom wspierającym Organizatora w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
-osobom
upoważnionym
przez
organizatora
–
pracownikom,
wolontariuszom
i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
-podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności przetwarzania danych,
-innym podmiotom współpracującym z Administratorem np. ubezpieczycielom, księgowym,
prawnikom, programistom, Organom Administracji Państwowej i Samorządowej
-organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami, zgodnie z przepisami
prawa;
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa;
6. Członek Stowarzyszenia ma prawo do:
-dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania,
-żądania usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
-przenoszenia danych
-cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
(jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem;
-wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie
uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO;
7. Podanie przez kandydata na członka Stowarzyszenia danych osobowych nie jest obowiązkowe
aczkolwiek niezbędne do włączenia w poczet członków Stowarzyszenia.

