
 

 

 

 

 

 

Deklaracja członkowska 

Ja, niżej podpisany(a)………...…………………………………………….......................... proszę o przyjęcie mnie w poczet 

członków Stowarzyszenia „Luxtorpeda” z siedzibą w Czerwionce- Leszczynach. Oświadczam, że znane mi są postanowienia 

statutu, cele i zadania Stowarzyszenia. Jednocześnie zobowiązuje się do ich przestrzegania, regularnego opłacania składek, 

aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i sumiennego wypełniania uchwał władz, a nadto strzec godności członka 

Stowarzyszenia 

Czerwionka-Leszczyny,dn. ................................. własnoręczny podpis ................................................................... ..... 

Po przyjęciu do stowarzyszenia, członek zobowiązany jest niezwłocznie uiścić składkę członkowską pod rygorem unieważnienia 

członkostwa. 

WYRAŻAM ZGODĘ NA DORĘCZANIE MI ZAPROSZEŃ NA WALNE ZEBRANIA CZŁONKÓW POPRZEZ E-MAIL 

TAK / NIE* (*niepotrzebne skreślić) 

Dane osobowe: (prosimy wypełniać czytelnie drukowanymi literami) 

Nazwisko i imię: .................................................................................................................. 

Data i miejsce urodzenia: ................................................................................................... ..... 

Adres zamieszkania: ............................................................................................................... 

Telefon: .................................................................................................................... .............. 

E-mail: ...................................................................................................................................  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uchwała Zarządu 

Uchwałą Zarządu nr.......................... Stowarzyszenia z dnia ..............................….... 

Pan/Pani ………………………........................………………………………................ został(a) przyjęty(a) w poczet członków 

Stowarzyszenia „Luxtorpeda”. 

Czerwionka-Leszczyny, dn. ……………………………… 

 



 

 

 

 

 

Informacja RODO 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 

(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Luxtorpeda z siedzibą w Czerwionce- Leszczyny, ul. 3-go Maja19 , kontakt 

mailowy pod adresem: luxtorpeda@gbluxtorpeda.org 

2. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych;  

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych, w szczególności w celu kontaktu drogą mailową, informowania o usługach, 

produktach i wydarzeniach z udziałem administratora i jego personelu na podstawie Twojej zgody uzyskanej zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady;  

4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;  

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres rozliczeniowy projektu oraz w celach marketingowych do czasu wycofania przez Ciebie 

zgody na przetwarzanie danych; 

6. Przysługujące Państwu prawa związane z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych to: 

● Prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, 

● Prawo do poprawienia danych, 

● Prawo do usunięcia danych – zgodnie z RODO, jeśli uważacie Państwo, że przetwarzane dane są wykorzystywane bez podstawy, to macie prawo 

do żądania ich usunięcia 

● Prawo do ograniczenia przetwarzania - przysługuje Państwu prawo do ograniczenia przez Stowarzyszenie sposobów ich przetwarzania, 

● Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych- w związku z Państwa szczególną sytuacją wobec przetwarzania opartego na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f, art. 6 ust. 1 lit e RODO-to jest przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; 

● Art. 6 ust. 1 lit f- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub 

przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, 

której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. 

● Wobec powyższego przysługuje Państwu w szczególności prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych, które 

nie będzie wpływać na możliwość realizowania na rzecz Państwa usług w ramach zawartej umowy, 

● Prawo do przenoszenia danych – przysługuje Państwu żądanie przesłania należących do Państwa danych w powszechnie używanym formacie (np. 

pdf. czy też csv. )zarówno bezpośrednio do Państwa lub też do wskazanego przez Państwa innego podmiotu 

 

Wyrażam zgodę 

Na przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie Luxtorpeda ul. 3-go Maja 19 44-230 Czerwionka- Leszczyny, jako administratora, w 

celach marketingowych, w szczególności w celu kontaktu drogą mailową, informowania o usługach, produktach i wydarzeniach z udziałem 

administratora i jego personelu.4 

 

  

Podpis i data .................................................. 

 

Wyrażam zgodę 

Na wykorzystanie  mojego wizerunku przez Stowarzyszenie Luxtorpeda ul. 3-go Maja 19 44-230 Czerwionka- Leszczyny, w celach 

marketingowych, w szczególności w celu promocji projektu i działań Stowarzyszenia w materiałach fotograficznych, wideo na kanałach 
informacyjnych stowarzyszenia(strona www, social media, materiały drukowane). 

 

 
Podpis i data ................................................... 

mailto:luxtorpeda@gbluxtorpeda.org

