
 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO STOWARZYSZENIA 
„SEJNEŃSZCZYZNA” 

 
Ja,  …………………………………………….…..………………… niżej podpisana/y, wyrażam wolę przystąpienia  
                                /Imię i nazwisko/ 
do STOWARZYSZENIA „SEJNEŃSZCZYZNA”. Oświadczam, że znane mi są ogólne zasady 
funkcjonowania stowarzyszenia a w szczególności opłacania składek członkowskich, uczestniczenia 
w Walnych Zebraniach, które zobowiązuję się przestrzegać i jednocześnie deklaruję czynne 
uczestnictwo w pracach stowarzyszenia. Jestem świadoma/y swojego prawa do wybierania i bycia 
wybieranym do organów stowarzyszenia. 

DANE OSOBOWE 

Nazwisko ……………………………………………….…………………………. 

Imię (imiona)  …………………………………………………….……………………. 

Miejscowość zamieszkania ……………………………………………….…………………………. 

Poczta i kod pocztowy  ………….………………………………….…………………………… 

Ulica, nr domu mieszkania  ………….………………………….…………………………………… 

E-mail ……………………………………………………………………….… 

Numer(y) telefonu ……………………………………………………………………….… 
 
* Wyrażam zgodę na przechowywanie, przetwarzanie i publikowanie dla celów związanych z działalnością 
Stowarzyszenia moich danych osobowych w zakresie: 
 
        * Podstawowych danych osobowych 
Niezbędnych do prowadzenia dokumentacji członkowskiej Stowarzyszenia. 
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – w celu administracyjnym oraz budowania pozytywnego wizerunku 
administratora w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej. 
 
         *   WIZERUNKU 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach i innych nośnikach informatycznych 
przez Stowarzyszenie  „Sejneńszczyzna” ul. Jerzego Grodzińskiego 1, 16-500 Sejny.  
w celach promocyjnych i informacyjnych związanych z prowadzoną przez Stowarzyszenie działalnością statutową. 
Dane pozyskane w tym celu mogą być udostępnione na stronie internetowej lub w publikacjach.  
Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem wizerunkowych danych osobowych jest Stowarzyszenie  
„Sejneńszczyzna” ul. Jerzego Grodzińskiego 1, 16-500 Sejny.  
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych od deklaracji członkowskiej. 
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016) informujemy, iż: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie „Sejneńszczyzna”, ul. Jerzego Grodzińskiego 1, 
16-500 Sejny; 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – biuro@sejnenszczyzna.com.pl; 
3) podane dane osobowe przetwarzane będą w celach statutowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 
kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. 



Dane osobowe przechowywane będą do wycofania zgody na przetwarzanie. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od 
administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie. 
4) W przypadku rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez 
okres jednego roku, licząc od końca roku, w którym nastąpi Pani/Pana rezygnacja 
5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia); 
6) Pani/Pana dane nie będą profilowane. 
7) odbiorcy danych osobowych: 
- dostawca aplikacji strony internetowej oraz hostingu, na którego serwerach znajduje się strona internetowa; 
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi przyjęcie do Stowarzyszenia; 
 
Miejscowość oraz data zapoznania się z informacją:              Sejny. dnia ……………..   20 _ _ rok 
 

            
        
 
                  Podpis czytelny*  ……………………………..………….…………… 

 
 
 
* Wyrażenie zgody warunkuje przyjęcie do stowarzyszenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


