
WYPEŁNIONĄ DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ PROSIMY PRZESŁAĆ 

pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny lub pocztą elektroniczną 

 

 
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA* 

 

Ja, niżej podpisany(a) ................................................... 
deklaruję przystąpienie do Stowarzyszenia „Wejherowski Alarm 
Smogowy – Organizacji Ekologiczna”.  

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z regulaminem 
Stowarzyszenia i jako jego członek zobowiązuję się przestrzegać 

zapisów regulaminu i uchwał Stowarzyszenia. 

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez 
Zarząd Stowarzyszenia „Wejherowski Alarm Smogowy – Organizacja Ekologiczna” w celach 
informacyjnych, niezbędnych do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.  
W przypadku zmiany danych osobowych lub kontaktowych zobowiązuję się do 
niezwłocznej ich aktualizacji w formie pisemnej.  
 
(Rozporządzenie 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). 

 
 

Miejscowość...................., dnia: ....................         Własnoręczny podpis:.........................  
 
 

Dane osoby składającej deklarację:  
 

1. Imię i nazwisko:...................................................................................... 
 

2. Data i miejsce urodzenia  .................................................................... 
 

3. Dokładny adres zamieszkania: ………………………………………………………………… 

................................................................................................................. 

4. Adres e-mail: ………………………………................................………………........... 
 

5. Telefon: ……………………………………….................................………………………. 
 

 
* WYPEŁNIA OSOBA SKŁADAJĄCA DEKLARACJĘ 

 
 

 

Decyzja o przyjęciu 
 

Zarząd Stowarzyszenia „Wejherowski Alarm Smogowy – Organizacja Ekologiczna” 

postanowił przyjąć Pana(ią) w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

 
Wejherowo, dnia: .........................  

 
 

Prezes:……………………………………                           Za zarząd:…………………………………. 
 
 
 

Klauzula informacyjna RODO 
 

Informujemy, że: 

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie do przetwarzania danych 
osobowych jest Stowarzyszenie „Wejherowski Alarm Smogowy – Organizacja 
Ekologiczna” z/s przy ul. CK Norwida 47, 84-240 Reda. 
www.wejherowskialarmsmogowy.pl kontakt@wejherowskialarmsmogowy.pl 

2. Dane osobowe zbierane są w celach informacyjnych, niezbędnych do realizacji 
zadań statutowych Stowarzyszenia.  

3. Przysługuje Panu(i) prawo dostępu do treści danych w siedzibie Stowarzyszenia 
oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo 
sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak 
również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

4. Wyrażenie zgody na przechowywanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do 
realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. W przypadku braku wyrażenia zgody 
nie będzie możliwe przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia. 

5. Dane udostępnione przez Pana(ią) nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom 
trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione na mocy prawa. 

6.  Dane udostępnione przez Pana(ią) nie będą podlegały profilowaniu. 
7. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  
8. Dane osobowe będą przechowywane do złożenia pisemnej informacji o 

„zapomnieniu” zgodnie z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych (RODO), które to ustanawia prawo do usunięcia danych, znane 

również jako „prawo do zapomnienia”.   


