
 
 

 
 

Niniejszym, w imieniu n/w podmiotu deklaruję wolę przystąpienia do Stowarzyszenia Dolina 

Pilicy. Jednocześnie oświadczam, że  zapoznałem się z treścią Statutu Stowarzyszenia Dolina 

Pilicy i zobowiązuję się przestrzegać jego ustaleń oraz będę działać na rzecz rozwoju 

obszarów wiejskich.  

 

Pełna nazwa 
 

 

Nr KRS lub innego rejestru  

NIP  

Adres do korespondencji  

Telefon kontaktowy  

e-mail  

Osoba upoważniona do reprezentowania  

Dane kontaktowe osoby upoważnionej do 

reprezentowania 
 

Reprezentowany sektor  

(publiczny, gospodarczy, społeczny) 
 

 

W załączeniu uchwała/rekomendacja zatwierdzenia przez upoważnione podmioty/osoby 

o przystąpieniu do Stowarzyszenia Dolina Pilicy. 

 

 

……………………………………….     ………………………………………..………………… 
      (miejscowość i data)                                  (czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji przez 

Stowarzyszenie Dolina Pilicy z siedzibą 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. św. Antoniego 55, 

w celach statutowych.  

             

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

          (data i czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania)  

 

A. Stwierdza się, że …................................................................... został(a) /nie został (a)* 

przyjęty(a) w poczet członków Stowarzyszenia Dolina Pilicy decyzją Zarządu  

z dnia.................................  

 

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

          Zarząd 
 

B. Stwierdza się, że …..................................................................... został(a) skreślony(a)  

z listy członków Stowarzyszenia Dolina Pilicy decyzją Zarządu z dnia.................................  

 

         …...................................... 
                      Zarząd 

* Niepotrzebne skreślić 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA  

do STOWARZYSZENIA DOLINA PILICY 

/osoby prawne, grupy nieformalne/ 

Załącznik nr 2 do Uchwały nr II/… /2019 

Zarządu Stowarzyszenia Dolina Pilicy z dnia 27.06.2019 r. 



 
 

 

Klauzula informacyjna 

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), 

informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących 

Pani/Panu prawach z tym związanych.  

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Dolina Pilicy z siedzibą 

97-200 Tomaszów Mazowiecki  ul. Św. Antoniego 55. 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych w zakresie działania Stowarzyszenia Dolina Pilicy, a także przysługujących 

Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych 

ido@dolinapilicy.nazwa.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 

zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych 

ciążących na Stowarzyszeniu Dolina Pilicy; 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami 

Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

a) organy władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa; 

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Stowarzyszeniem 

Dolina Pilicy przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem Stowarzyszenie 

Dolina Pilicy. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 

następujące uprawnienia: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym); 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu  

w Stowarzyszeniu Dolina Pilicy Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 

osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa. 

9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, 

której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma 

charakter dobrowolny. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy 

przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między 

stronami umowa. 

11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 

 

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

                                                      (data i czytelny podpis osoby upoważnionej do        

                                                     reprezentowania podmiotu) 


