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1% z PIT
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KRS 0000342968

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Imię i nazwisko ……………………………………………….…..…..…………………………….……
Adres .……………….…………………………………………………………..…………..…………..
Nr telefonu …….……………………………….. e-mail ……………………..…….….……………..
Miejsce pracy ..…………………………………………………………………………………………
Zainteresowania ………………………………………….…………………….………………….….
Wykształcenie

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

Ja, niżej podpisana / podpisany, deklaruję wolę przystąpienia do

Ostrowskiego Stowarzyszenia „LUDZIE Z PASJĄ”.

Oświadczam, że zapoznałam / zapoznałem się z treścią Statutu Stowarzyszenia i zobowiązuję
się do jego przestrzegania.
……………………………………………………….
Data wypełnienia i czytelny podpis

Wprowadzający - członek Ostrowskiego Stowarzyszenia LUDZIE Z PASJĄ:
Imię i nazwisko …………………………………………… Data ………………………..
Podpis osoby wprowadzającej …………………………………………………………….

Wypełnia Zarząd Ostrowskiego Stowarzyszenia LUDZIE Z PASJĄ
Uchwała Zarządu o przyjęciu w poczet członków / stwierdzeniu członkostwa nabytego
wcześniej*
nr .......................... z dnia .............................. r. Podpis Prezesa ..............................................
* - podkreślić właściwe

Drewnowo-Ziemaki 17, 07-325 Boguty-Pianki
powiat ostrowski, województwo mazowieckie
Tel. 795271975; 501039096; www.ludziezpasja.org stowarzyszenie.lzp@gmail.com
REGON 142159510
NIP 7591718513
Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej 03 8923 0008 0026 3014 2000 0001
Rejestr: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000342968
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Oświadczenie członka/kandydata Ostrowskiego Stowarzyszenia
„Ludzie z Pasją”
Ja, niżej podpisany (-a) ……………………………………………………
Imię i nazwisko

oświadczam, że:
1. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez
Stowarzyszenie* w celu organizacji i funkcjonowania
Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
i przy zachowaniu niezbędnych środków ochrony danych
osobowych.
2. mam ukończone 18 lat, mieszkam pod podanym adresem,
a wszystkie podane przeze mnie da ne są zgodne z aktualnym
stanem prawnym i faktycznym.
3. mam świadomość, że podanie danych oraz wyrażenie niezbędnych
zgód jest dobrowolne, jednak ich brak powoduje niemożność
przyjęcia do Stowarzyszenia.

□ TAK

□ NIE

□ TAK

□ NIE

□ TAK

□ NIE

………………………………………….
(Data i czytelny podpis)
Informacja:
Administratorem danych jest Stowarzyszenie * reprezentowane przez Prezesa Zarządu z siedzibą w Drewnowo Ziemaki 17, 07-325 Boguty-Pianki, e-mail: stowarzyszenie.lzp@gmail.com. Dane osobowe przetwarzane są w celu
organizacji i funkcjonowania Stowarzyszenia zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7
kwietnia 1989 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 713).
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres od momentu złożenia wniosku kandydata do czasu ustania
członkostwa w Stowarzyszeniu, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepis y prawa
lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
Przysługują Pani/ Panu następujące prawa;
1) prawo dostępu do treści danych (na podst. art. 15 RODO**);
2) prawo do sprostowania danych (na podst. art. 16 RODO);
3) prawo do usunięcia danych (na podst. art. 17 RODO);
4) prawo do cofnięcia zgody (na podst. art. 13 RODO);
5) prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapoznałem (-am) się z ww. informacją.
………………………………………….
(Data i czytelny podpis)
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NIP 7591718513
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