DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Uwaga – wszystkie pola muszą być wypełnione
PROSIMY O WYPEŁNIENIE DRUKOWANYMI LITERAMI
Imię – …………………………………………………………………………………………..
Nazwisko – …………………………………………………………………………………….
Data i miejsce urodzenia – …………………………………………………………………..
Numer pesel – ……………… ………………………………………………………………..
Adres zamieszkania – ……… ………………………………………………………………..
Kod pocztowy – …….. - ……… Miejscowość-……………………………………………
Tel. Kontaktowy-………………………………………………………………… ……….
E-mail – …………………………………………………………………………………………

Wydrukuj deklarację i wypełnij ą drukowanymi literami. Pamiętaj, że wszystkie
pola na deklaracji musza być wypełnione.
Złóż na deklaracji własnoręczny czytelny podpis (imię i nazwisko).
Dokonaj opłaty członkowskiej wynoszącej 60zł. na konto Verein Terrier und
Schäferhund Freunde im IHV e.V :
mBank 16 1140 2004 0000 3502 7925 7786
Verein Terrier und Schäferhund Freunde im IHV e.V.
ul. Kaszubska 64
84-206 Zbychowo
pow. wejherowski
W TYTULE PRZELEWU PROSZĘ NAPISAĆ ZA CO UISZCZANA JEST
OPŁATA!!!
i dołącz do deklaracji kopię dowodu zapłaty. Numery kont znajdziesz na stronie
internetowej www.
Wszystkie dokumenty wyślij lub złóż osobiście w swoim oddziale.
Oświadczam, że znane są postanowienia statutu, regulaminu, cele i zadania
organizacji. Jednocześnie zobowiązuję się do ich przestrzegania, uczestnictwa w
działalności Organizacji i przestrzegania uchwał władz Verein Terrier und
Schäferhund Freunde im IHV e.V..
Wyrażam zgodę na przesyłanie na podany przeze mnie adres e-mail korespondencji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych niniejszej
deklaracji przez Verein Terrier und Schäferhund Freunde im IHV e.V.w celach
statutowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97r. o ochronie danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Verein
Terrier und Schäferhund Freunde im IHV e.V. (zwane dalej Stowarzyszeniem), z
siedzibą w Zbychowie przy ul. Kaszubskiej 64.
2.
Dane osobowe są przetwarzane przez Stowarzyszenie w celu realizacji zadań
statutowych tzn. prowadzenia działalności w zakresie kultury, edukacji, sportu,
inicjatyw społecznych, dobroczynności i promocji ukierunkowanych na działania,
których szczegółowy wykaz jest zawarty w statucie.
3.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
a.
uzasadniony interes Stowarzyszenia polegający na realizacji działalności
statutowej – na podstawie art. 6 ust. 1lit f RODO,
b.
obowiązek prawny ciążący na Stowarzyszeniu w zakresie dokumentowania
zdarzeń gospodarczych dla celów podatkowych i rachunkowych – na podstawie art.
6 ust. 1 lit c) RODO.
4.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do
zrealizowania celów statutowych. Jeżeli dane osobowe będą konieczne do
dokumentowania zdarzeń gospodarczych dla celów rachunkowych, dane te w tym
zakresie będą przechowywane przez Stowarzyszenie tak długo jak długo będzie
istniał prawny obowiązek Stowarzyszenia do posiadania dokumentu tych zdarzeń.
6.
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
przenoszenia oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, przy czym cofnięcie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy rozporządzenia o ich ochronie.
8.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych
może skutkować brakiem możliwości członkostwa w Stowarzyszeniu lub brakiem
możliwości uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie.
Wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie mojego wizerunku osobistego oraz
wizerunku mojego psa/psów przez stowarzyszenie dla celów statutowych, w sposób

anonimowy bez podawania danych osobowych ( np. publikacja zdjęć, filmów,
prezentacji na stronach internetowych, w gazetach itd.)

…………………………….
Miejscowość, data

…………………………………………
Czytelny podpis

