
Deklaracja zwyczajnego członkowska 

Stowarzyszenia Podlaskie Smaki 

 

Ja, niżej podpisany....................................................................... proszę o przyjęcie mnie w poczet członków 

Stowarzyszenia. 

Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania Stowarzyszenia. Jednocześnie zobowiązuję się

do ich przestrzegania, aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i wypełniania uchwał władz oraz

zachowania godności członka Stowarzyszenia Podlaskie Smaki. 

Wnoszę  roczną  składkę  w  wysokości  ………..…  zł  /uchwała  nr  4,  załącznik  nr  6  do protokołu  Zebrania
Założycielskiego Stowarzyszenia z dnia 5.12.2016 roku. 

Rachunek Stowarzyszenia Podlaskie Smaki : 361600146218 39330700000001
 

………………………………………… ……………………………………………
Miejscowość, data                 Własnoręczny podpis  

 

 Poniżej przedstawiam dane osobowe:  

1.Nazwisko imiona:____________________________________________________________________
2.Kod, poczta i miejsce zamieszkania:______________________________________________________
3.PESEL_____________________________________________________________________________
4.Tefon:/  fax_________________________________________________________________________
5.Poczta  elektroniczna___________________________________________________________________
6.Krótki opis działalności: 

 

Informacja o przetwarzaniu danych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 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) informuję, iż:

1)  administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Stowarzyszenie  Podlaskie  Smaki,  z siedzibą  w:  Szepietowo  Wawrzyńce  64,  18-210
Szepietowo

2)  kontakt  z  Administratorem  Danych  Osobowych  możliwy  jest  pisemnie  na  adres:  Szepietowo  Wawrzyńce  64,  
18-210 Szepietowo

3)  Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celach  statutowych  Stowarzyszenia  Podlaskie  Smaki  oraz  w celach  reklamowych,
promocyjnych,  marketingowych  i  informacyjnych  związanych  z  prowadzoną  działalnością  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  a  ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4)  Pani/Pana  dane  będą  upublicznione  na  tronie  internetowej  Stowarzyszenia  Podlaskie  Smaki,  w  mediach  społecznościowych
administrowanych przez Stowarzyszenie Podlaskie Smaki po uzyskaniu Pani/Pana zgody

5) Administrator będzie przekazywał Pani/Pana dane osobowe do państwa trzeciego w postaci wizerunku na portalu Facebook w przypadku
wyrażenia  zgody.  Administrator  informuje,  że portal  Facebook jest  wymieniony,  jako spełniający wymogi porozumienia  EU-U.S.  Privacy
Shield (Tarcza Prywatności)



6) Administrator może przenieść na inne podmioty prawo do korzystania z wizerunku na zasadach określonych w niniejszej zgodzie, w celu
promocji realizowanych działań

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody

8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora
niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

10) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

Zgoda na przetwarzanie danych

Zgodnie z art. 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich  danych  osobowych  przez  Stowarzyszenie  Podlaskie  Smaki,  Szepietowo  Wawrzyńce  64,  18-210  Szepietowo,  w  celach  statutowych
Stowarzyszenia Podlaskie Smaki oraz w celach reklamowych, promocyjnych, marketingowych i informacyjnych związanych z prowadzoną przez
Stowarzyszenie działalnością.

Wyrażam/nie wyrażam zgody* na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego
produktów i usług Stowarzyszenia Podlaskie Smaki zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. z 2018 r. poz.
1954 ze zm.).

Wyrażam/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych w celu przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji
elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219).

* niepotrzebne skreślić

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

                                            (data i czytelny podpis)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku

Wyrażam zgodę Stowarzyszeniu  Podlaskie  Smaki,  Szepietowo  Wawrzyńce  64,  18-210 Szepietowo,  na  wykorzystywanie  mojego  wizerunku
utrwalonego na zdjęciach, filmach i nagraniach wykonanych w ramach prowadzenia działalności, w tym na obrót egzemplarzami, na których
utrwalono ten wizerunek, oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz
publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w ramach prowadzenia działalności, na stronie internetowej Stowarzyszenia
Podlaskie  Smaki,  w  mediach  społecznościowych  administrowanych  przez  Stowarzyszenie  Podlaskie  Smaki,  w celach  reklamowych,
promocyjnych, marketingowych i informacyjnych związanych z prowadzoną działalnością. Jednocześnie oświadczam, że wykorzystanie mojego
wizerunku nie stanowi naruszenia moich dóbr osobistych.

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

                                            (data i czytelny podpis)

 
 

Data wpłynięcia deklaracji do Zarządu:............................................................................................. 

Data/numer podjęcia uchwały przez Zarząd o przyjęciu do Stowarzyszenia..................................... 

Nr członkowski w Rejestrze Członków SPS:.....................................................................................  


