
Wypełnia      Nr porządkowy (wg ewidencji)   __________ 

Zarząd      Data przyjęcia na członka          __________ 

      Data ustania członkostwa          __________ 

 

 

 „STOWARZYSZENIE DYREKTORÓW I PREZESÓW ZAKŁADÓW GOSPODARKI 
MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ” 

 

D E K L A R A C J A   C Z Ł O N K O W S K A 

C Z Ł O N K A   Z W Y C Z A J N E G O 

 

 

1. Nazwisko i imię ………………………………………………………………………………………………………… 

2. PESEL ……………………………………………………………………………………………………………………… 

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

3. Adres zamieszkania 

………………………………………………………………………….…………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Nr telefonu 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Miejsce zatrudnienia (nazwa pracodawcy, adres, telefon) 

……………………………………………………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Deklaruję wstąpienie do stowarzyszenia „STOWARZYSZENIE DYREKTORÓW I PREZESÓW 

ZAKŁADÓW GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ” 

Oświadczam, że znana jest mi treść postanowień statutu, którego zobowiązuję się ściśle przestrzegać. 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 
„Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Zarząd Stowarzyszenia Dyrektorów i Prezesów 

Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej, moich danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 

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)” w celach niezbędnych 

do realizacji zadań statutowych. 
 
 

……………………….………………….……………  
Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę* 



Klauzula informacyjna zgodna z RODO 

Administrator informuje, że:  

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z prowadzeniem przez Stowarzyszenie 

Dyrektorów i Prezesów Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej działalności statutowej, w celach 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także na podstawie 

Państwa zgody – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody;  

2. podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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);  

3. . dane osobowe będą przechowywane przez Administratora do momentu 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 bycia zapomnianym”. 

4. przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu dodanych osobowych dotyczących 

Pani/Pana osoby i ich sprostowania;  

5. przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody i usunięcie danych może nastąpić po zakończeniu łączących 

Panią/Pana umów z administratorem i rozliczeniu wszelkich należności pieniężnych wobec administratora;  

6. dane osobowe dotyczące Pani/Pana nie będą przekazywane podmiotom trzecim o ile nie będzie się to wiązało 

z koniecznością wynikającą z realizacji wiążących nas umów; 

7. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa;  

8. dane osobowe pochodzą od osoby, której dane te dotyczą;  

9. podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonywania przez Stowarzyszenie działalności 

statutowej. W przypadku braku wyrażenia zgody nie będzie możliwe przyjęcie w poczet członków 

Stowarzyszenia. 

 

 

_________________________    __________________________ 

         miejscowość, data                                                        własnoręczny podpis 

 

 

Stwierdza się przyjęcie na członka. 

__________________________ 

                                                                                                Zarząd 


