
 

 

str. 1 
 

.................................................................                                       ................................................................. 
                        (imię i nazwisko)                                                                                           (data i miejsce urodzenia) 

 

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

        (pełny adres wraz z kodem pocztowym)                                                                                  (nr PESEL) 

 

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

                            (adres e-mail                                                                                  (nr tel. stacjonarnego lub komórkowego) 

 

                                                                                                                                                           

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 
 

Działając w imieniu własnym deklaruję przystąpienie do STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ 

ROLNICZYCH W NAKLE ŚL. z siedzibą w Nakle Śląskim i zobowiązuję się do przestrzegania statutu 

Stowarzyszenia oraz terminowego regulowania wpisowego i składek członkowskich zgodnie z przyjętymi przez 

organy Stowarzyszenia zasadami oraz wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku na portalach 

społecznościowych i stronie internetowej Stowarzyszenia z imprez okolicznościowych, innych spotkań 

organizowanych przez Stowarzyszenie, jak również imienia i nazwiska przy uzyskanych nagrodach i 

pochwałach. 

 

Nakło Śl. dnia ...............................                                 .......................................................... 
                                                                                                                            (podpis składającego deklarację)                

 

Warunki na dzień 01.01.2018 rok: wpisowe jednorazowe – 20 zł, składka miesięczna 2 zł; emeryci, renciści, 

studenci i bezrobotni zniżka 50%. 
 

      

       ZGODY: 

Zgodnie z art. 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na 

przetwarzanie ww. danych osobowych przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Nakle śląskim z siedzibą w Nakle 

Śląskim 42-620, ul. Morcinka 9 do celów: 

[   ]Rekrutacji na członka Stowarzyszenia 

[   ]Uczestnictwa w zjazdach, zebraniach i imprezach  organizowanych przez Stowarzyszenie 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Nakle śląskim z siedzibą 

w Nakle Śląskim 42-620, ul. Morcinka 9; 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji, potrzeb urzędowych i informacyjnych Stowarzyszenia  

 na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a  ustawy o RODO 

3) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;  

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres członkostwa w Stowarzyszeniu;  

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem; 

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem przystąpienia do Stowarzyszenia . Jest Pani/Pan zobowiązana/y 

do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa przystąpienia do Stowarzyszenia; 

8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.  


