DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

I.

DANE OSOBOWE

III. OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

IMIĘ:

1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit a i 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 tych
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych),
wyrażam zgodę na:

NAZWISKO:
NR PESEL:
ADRES:
ADRES MAILOWY:
TEL.:

□

II. OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA
STOWARZYSZENIA MOPSY W POTRZEBIE
1.Deklaruję przystąpienie i wnoszę o przyjęcie mnie
w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia
Mopsy w Potrzebie z siedzibą w 03-982 Warszawa,
ul. Przemyka 4/16.
2. Oświadczam, że znane mi są cele, zadania i
działania Stowarzyszenia zawarte w jego Statucie.
3. Oświadczam, ze zapoznała/em się z Regulaminem
opłacania składek członkowskich
4. Zobowiązuję się do:
•

przestrzegania
zapisów
Statutu,
regulaminów i uchwał oraz decyzji władz
Stowarzyszenia,

•

regularnego
członkowskich,

•

aktywnego uczestniczenia w realizacji celów
Stowarzyszenia, w tym współpracy z
właściwymi instytucjami i organami w celu
ujawniania i ścigania sprawców przestępstw
i wykroczeń przeciwko prawom zwierząt

•

dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

opłacania

przetwarzanie moich danych osobowych przez
Zarząd Stowarzyszenia Mopsy w Potrzebie w celach
związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia,
w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr
telefonu, adres poczty elektronicznej, numer pesel.*
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam,
że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli
informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz prawie
dostępu do treści swoich danych i prawie ich
poprawiania.
……………………………..
data i czytelny podpis
*zaznaczyć, jeśli zgoda jest wyrażona

składek

5. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług droga elektroniczną na podany
przeze mnie adres e-mail.
STOWARZYSZENIE MOPSY W POTRZEBIE
03-982 Warszawa ul. Przemyka 4/16 KRS 0000511948
NIP 1132877723 REGON 147288234
NR KONTA BANKOWEGO: 54 2030 0045 1110 0000 0386 4680
www.mopsywpotrzebie.pl
forum: www.naszemopsy.pun.pl
mail: mopsywpotrzebie@wp.pl

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU
DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 tych
danych oraz
uchylenia
dyrektywy
95/46/WE
(ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych
przetwarzanych przez Stowarzyszenie Mopsy w
Potrzebie w Warszawie (03-982), przy ul. Przemyka 4
m. 16 jest Zarząd Stowarzyszenia Mopsy w Potrzebie,
ul. Przemyka 4 m. 16, 03-982 Warszawa, nr KRS
0000511948, NIP 1132877723, Regon 147288234,
dalej zwany Administratorem.
2. Administrator danych osobowych przetwarza
Pani/Pana dane osobowe na podstawie wyrażonej
zgody.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w
celu realizacji praw i obowiązków wynikających ze
statutu Stowarzyszenia Mopsy w potrzebie.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o
którym mowa w pkt 3 odbiorcą Pani/Pana danych
osobowych będą: Stowarzyszenie Mopsy w Potrzebie
(w tym na żądanie organ nadzorczy Stowarzyszenia
oraz Walne Zgromadzenie), podmioty, z którymi
Stowarzyszenie Mopsy w Potrzebie zawarło umowę
powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz
osoby upoważnione na podstawie odrębnych
przepisów.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane
przez okres w zakresie niezbędnym do realizacji celu,
w jaki udzielona jest zgoda na przetwarzanie danych
osobowych lub do czasu ustania członkostwa w
Stowarzyszeniu Mopsy w Potrzebie, a następnie
przechowywane i archiwizowane na podstawie
odrębnych przepisów.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych
osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do
treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także
prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne
uprawnienia w tym zakresie wynikające z
obowiązujących przepisów prawa.
7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych
osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit
a, Rozporządzenia, czyli zgody na przetwarzanie
danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez
wpływu na zgodność przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
zgodnie z obowiązującym prawem.

organu nadzorczego właściwego w sprawach
ochrony danych osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest
dobrowolne, jest jednak warunkiem przyjęcia w
poczet członków Stowarzyszenia Mopsy w Potrzebie.
10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą profilowane.

/PONIŻEJ WYPEŁNIA ZARZĄD/

Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Mopsy w
Potrzebie nr…………………… z dnia………………..
został(a) przyjęty(a) w poczet Członków
Stowarzyszenia Mopsy w Potrzebie w
charakterze członka zwyczajnego.

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z
prawem przetwarzaniu danych osobowych przez
Stowarzyszenie Mopsy w Potrzebie w Warszawie
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do
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