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Deklaracja członkowska 

Stowarzyszenia o nazwie Polskie Stowarzyszenie TRE® 

 
1. Imię  

2. Nazwisko  

6. Adres zamieszkania  

7. Telefon kontaktowy  

8. E-mail  

 
Oświadczam, że znane mi są cele, zadania i zasady działania Stowarzyszenia ujęte w jego Statucie. 

Zobowiązuję się   do   aktywnego   uczestnictwa   w   działalności   Stowarzyszenia   oraz terminowego 

opłacania składek członkowskich. 

 

Miejscowość ……….…………………………….. Data ………………………….. 

 

Podpis ………………………................................................................. 

 
 
 

 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że: 
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Administrator danych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie TRE® z siedzibą w 

Warszawie. 

Cel przetwarzania danych i podstawy prawne 

Dane osobowe członków Stowarzyszenia będą przetwarzane w celu założenia Stowarzyszenia, ale i na 

potrzeby kontaktu w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia na podstawie zgody.  

Udostępnienie danych osobowych  

Pani /Pana dane będą udostępnione firmie informatycznej, księgowej, służbom państwowym, 

kancelarii prawniczej. 

Okres przechowywania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody.  

Przysługujące prawa  

W związku z przetwarzaniem przez Polskie Stowarzyszenie TRE® Pani/Pana danych osobowych, 

przysługuje Pani/Panu: 

1. prawo dostępu do danych osobowych, 

2. prawo do sprostowania danych osobowych, 

3. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), 

4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

5. prawo do przenoszenia danych do innego administratora, 

6. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Stowarzyszenie będzie przetwarzało Pani/Pana dane 

osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem, 

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

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 

 
Wymóg podania danych  

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do bycia aktywnym członkiem 

Stowarzyszenia i brania udział w działalności Stowarzyszenia.  

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie  

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych 

zgodnie z powyższymi zasadami, podanych w złożonej przeze mnie deklaracji, przez Polskie 

Stowarzyszenie TRE® dla potrzeb niezbędnych do realizacji zadań Stowarzyszenia.  

 

Miejscowość ……………………………………………...….Data…………..…………….. 

 

Podpis ………………………………………............................................................. 


