
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 
Stowarzyszenia Zwykłego „Z energią o prawie” 

 

Imię i nazwisko 
 

Data urodzenia 
 

Adres poczty elektronicznej 
 

Telefon kontaktowy 
 

Adres korespondencyjny 
 

 

Oświadczam chęć przystąpienia jako członek zwyczajny do Stowarzyszenia Zwykłego „Z energią 

o prawie” z siedzibą w Toruniu przy ul. Reja 19/1, 87-100 Toruń, wpisanego do ewidencji 

stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Torunia pod numerem 49, 

NIP 9562366053, REGON 387925057.  

 

Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem Stowarzyszenia. 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

miejscowość, data 

_________________________________________ 

czytelny podpis 

 

  



Załącznik nr 1 do Deklaracji członkowskiej 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (RODO), informuję:  

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Zwykłe „Z energią o prawie” z siedzibą 

w Toruniu przy ul. Reja 19/1, 87-100 Toruń.  

Twoje dane będą przetwarzane w zakresie: 

• imię i nazwisko; 

• data urodzenia;  

• adres poczty elektronicznej; 

• numer telefonu; 

• adres korespondencyjny. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda na przetwarzanie 

danych osobowych.  

Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja zadań Administratora wynikająca 

z Twojego Członkostwa w Stowarzyszeniu. 

Twoje dane będą przetwarzane przez okres Twojego członkostwa w Stowarzyszeniu, chyba że dłuższy 

okres przetwarzania danych jest niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi 

roszczeniami lub będzie wynikał z przepisów prawa.  

Odbiorcą Twoich danych osobowych będą uprawnieni do tego członkowie Zarządu Administratora.  

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską lub Europejski 

Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych.  

W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługują Tobie następujące prawa: 

• prawo dostępu do Twoich danych osobowych; 

• prawo do sprostowania Twoich danych osobowych; 

• prawo do usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”); 

• prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych; 

• prawo do przenoszenia Twoich danych oraz 

• prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.  

Odpowiedni wniosek należy złożyć Administratorowi pocztą tradycyjną na adres siedziby lub pocztą 

elektroniczną na adres kontakt@zeop.pl. Administrator ustosunkuje się do niego w ciągu 1 miesiąca, 

a w szczególnych przypadkach zastrzega możliwość rozpoznania wniosku w ciągu 3 miesięcy. 



Jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wniesienia 

skargi do właściwego organu nadzorczego.  

Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, ani żadnym działaniom zautomatyzowanym. 

Wszelkie zastrzeżenia i uwagi dotyczące ochrony danych osobowych należy kierować pod adres 

kontakt@zeop.pl.  

 

 

_______________________________ 
data 

_______________________________ 
czytelny podpis 

kandydata 

 



Załącznik nr 2 do Deklaracji Członkowskiej 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych w zakresie:  

• imię i nazwisko; 

• data urodzenia;  

• adres poczty elektronicznej; 

• numer telefonu; 

• adres korespondencyjny 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych w celu realizacji 

zadań Administratora wynikających z mojego Członkostwa w Stowarzyszeniu. 

 

 

 

_______________________________ 
data 

_______________________________ 
czytelny podpis 

kandydata 

 

 


