.
Baranów Sandomierski dn. ….....................................
DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO STOWARZYSZENIA
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W BARANOWIE SANDOMIERSKIM
Imię i nazwisko.......................................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia........................................................................................................................
Adres zamieszkania................................................................................................................................
Pesel....................................................

e-mail.................................................................................

Telefon(y)..................................................................................................................................................
Wykształcenie.........................................................................................................................................
Zawód wyuczony.....................................................................................................................................
Obecnie na:

emeryturze

rencie chorobowej

rencie inwalidzkiej

Zgłaszam przystąpienie w charakterze członka zwyczajnego do Stowarzyszenia Uniwersytet
Trzeciego Wieku w Baranowie Sandomierskim i wnoszę o przyjęcie mnie w poczet członków
Stowarzyszenia
Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu i zobowiązuję się do ich przestrzegania oraz
opłacania składek członkowskich, ponadto zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Baranowie Sandomierskim.
…...…..........................................
(podpis)
Uchwała Zarządu z dnia …................................................................ w sprawie przyjęcia
............... …...........................................................................................................................................
na członka zwyczajnego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Baranowie
Sandomierskim.
Zarząd Stowarzyszenia postanawia przyjąć w/w w poczet członków Stowarzyszenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Baranowie Sandomierskim.
…............................................
(podpis członka Zarządu)
Data wpisania do ewidencji:..............................................

nr wpisu:................................

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie 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 (dalej: RODO)
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Baranowie Sandomierskim z
siedzibą w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Baranowie Sandomierskim 39-450 ul. Fabryczna 39 .
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności statutowej Stowarzyszenia na podstawie jego Statutu.
3) Pani/Pana dane osobowe wynikające ze złożonej deklaracji członkowskiej przetwarzane będą przez okres
pozostawania członkiem Stowarzyszenia.
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie
przepisów prawa.
5) Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania
swoich obowiązków służbowych.
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych , prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu

