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DEKLARACJA CZŁONKOWSKA  

W STOWARZYSZENIU „SOLNA DOLINA” 

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

IMIĘ I NAZWISKO/NAZWA INSTYTUCJI 

 

………………………………………………………………………………………………… 

ADRES 

 

…………………………………………………………… 

PESEL/NIP 

 

………………………………                           ……………………………  

TELEFON      E-MAIL 

   

 Niniejszym deklaruję chęć członkowstwa w Stowarzyszeniu „SOLNA DOLINA” na 

prawach członka zwyczajnego. 

Oświadczam, że jestem przedstawicielem sektora: 

Publicznego/społecznego/gospodarczego/ * 

Lub jestem mieszkańcem gminy:................................. * 

Jestem zatrudniona/y w ............................................................................................................. 

......................................................................... i jestem/nie jestem
*
 powiązana/y z sektorem 

publicznym. 

Oświadczam, że znane są mi zapisy Statutu Stowarzyszenia i wynikające z niego 

prawa i obowiązki członka.  

 

 

…………………………………………  …………………………………….. 
    Miejscowość i data                  Podpis i pieczęć

 
 

*  Niewłaściwe skreślić – należy zadeklarować, czy reprezentuje się jeden z sektorów, czy występuje 

się jako mieszkaniec gminy (w przypadku reprezentowania gminy jako mieszkaniec nie można być 

powiązanym z sektorem publicznym). 
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Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  

i wykorzystaniu wizerunku 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 

działalności Stowarzyszenia „Solna Dolina”  oraz przyjmuję do wiadomości, iż:  

1. administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszenie „Solna Dolina”,  

z siedzibą w Kłodawie przy ul. Dąbskiej 17, 62-650 Kłodawa, zarejestrowana  

w rejestrze KRS pod nr KRS 0000288207, której dokumentacja przechowywana jest przez 

Sad Rejonowy w Poznaniu Poznań Nowe Miasto i Wilda, Wydział IX Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca nr REGON 300667798, NIP 666205371, 

2. podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 

27 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn zm.) – dane osobowe są niezbędne dla 

działalności  Stowarzyszenia „Solna Dolina”   

3. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych  

z działalnością Stowarzyszenia „Solna Dolina”.   

4. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z 

brakiem możliwości członkowstwa w Stowarzyszeniu Solna Dolina”. 

5. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku w 

formie fotografii analogowej i cyfrowej bez ograniczeń terytorialnych  

i czasowych za pośrednictwem dowolnego medium dla celów związanych  

z działalnością Stowarzyszenia. 

 

 

 

Kłodawa;       ........................................... 

Czytelny podpis 

 


