DEKLARACJA CZŁONKOSTWA
Proszę o przyjęcie mnie jako Członka Zwyczajnego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Barcja”.
1. Imię i nazwisko/nazwa organizacji/ …………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
2. Adres telefon, email

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

/KRS, NIP organizacji/

…………………………………………………………………..

Sektor:

□ publiczny

□ społeczny

□ gospodarczy

□ mieszkaniec

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Czy wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych imię, nazwisko, adres do korespondencji, telefon, e-mail
przez Lokalną Grupę Działania „Barcja” z siedzibą w Kętrzynie w celu realizacji zadań statutowych oraz wykonywania
obowiązków członka LGD wynikających ze statutu i regulaminu Walnego Zebrania Członków?

 TAK

 NIE

W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opisanych powyżej.
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), przysługuje
Panu/Pani:
a)

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c)

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e)

prawo do przenoszenia danych;

f)

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych ma charakter dobrowolny.
………………………………..……………………
Data i czytelny podpis

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) –
dalej RODO informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Barcja”, ul.
Dworcowa 10, 11-400 Kętrzyn, KRS 0000309671, Prezes Witold Bogdanowicz
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z realizacją zadań statutowych, jak również
obowiązków wynikających z regulaminu Walnego Zebrania Członków LGD „Barcja”, na podstawie Pani/Pana
dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres członkostwa w stowarzyszeniu,
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich
przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z realizacja
zadań statutowych oraz wykonywania obowiązków członka Rady LGD wynikających ze statutu i regulaminu
Rady.

………………………………..
Miejscowość i data

………………………………………
Czytelny podpis

