
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO STATUT STOWARZYSZENIA „Z ENERGIĄ O PRAWIE” 
Tekst jednolity z dnia 16 marca 2022r. 

 
 

DEKLARACJA DLA KANDYDATA  
NA CZŁONKA WSPIERAJĄCEGO 

Stowarzyszenia „Z energią o prawie” 
osoba fizyczna  

 

Imię i nazwisko 
 

Data urodzenia 
 

Adres poczty elektronicznej 
 

Telefon kontaktowy 
 

Adres korespondencyjny 
 

 

Oświadczam chęć przystąpienia jako członek wspierający do Stowarzyszenia „Z energią o prawie” 

z siedzibą w Toruniu przy ul. Reja 19/1, 87-100 Toruń, wpisanego do rejestru stowarzyszeń, 

innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000973549, 

NIP 9562366053, REGON 387925057. 

 

Oświadczam, iż zapoznałem się ze Statutem Stowarzyszenia. 

 

Deklaruję pomoc finansową/rzeczową/merytoryczną* w postaci:  

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

_____________________________________ 

miejscowość, data 

_________________________________________ 

czytelny podpis 

 

 

 

* właściwe zaznaczyć   



ZAŁĄCZNIK NR 3 DO STATUT STOWARZYSZENIA „Z ENERGIĄ O PRAWIE” 
Tekst jednolity z dnia 16 marca 2022r. 

 
 

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 osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (RODO) informuję, iż: 
 
Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie „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. 

 
Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja zadań Administratora wynikająca 
z Twojego Członkostwa w Stowarzyszeniu. 
 
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony 
interes administratora w postaci ewidencjonowania członków oraz kontaktowania się z nimi w sprawach 
związanych ze Stowarzyszeniem.  
 
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.  
 
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych posiadasz następujące prawa: 

• prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych; 
• prawo do sprostowania danych; 
• prawo do usunięcia danych; 
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 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 mogą podlegać działaniom zautomatyzowanym, jednak nie będą podlegały 
profilowaniu. 
 
Wszelkie zastrzeżenia i uwagi dotyczące ochrony danych osobowych należy kierować pod adres 
kontakt@zeop.pl.  
 


