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DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO STOWARZYSZENIA 
 
 
 
 
 
 
 
Ja, niżej podpisany(a) …………………………………………….………………………........................................................................  

                 (imię i nazwisko kandydata na członka stowarzyszenia) 
 

proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia Nowe Perspektywy z siedzibą w Kołbaczu przy  
ul. Szarych Mnichów 6a/7, 74-106 Kołbacz - dalej jako „Stowarzyszenie”. Oświadczam, że znane mi są 
postanowienia statutu Stowarzyszenia, cele i zadania. Jednocześnie zobowiązuję się do ich przestrzegania, 
aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia, sumiennego wypełniania uchwał władz, regularnego 
opłacania składek członkowskich a nadto strzec godności członka Stowarzyszenia. 
 

Poniżej przedstawiam moje dane osobowe: 

1. Nazwisko i imiona: …………….…………………………………………………………………………………………….……………......... 

2. Miejsce zamieszkania: ………………………………………………….………………………………………………………………………. 

3. Adres korespondencyjny:  ……………................................................................…………………………………………. 

4. Numer telefonu  lub e – mail ………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

………………………..…………..……………………………………………..…….. 
       (miejscowość, data, czytelny podpis osoby składającej deklarację) 

 

Stosownie do postanowień art. 6  ust. 1 lit. a 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 Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych podanych w niniejszej deklaracji w celu uzyskania członkostwa w Stowarzyszeniu Nowe 
Perspektywy z siedzibą w Kołbaczu przy ul. Szarych Mnichów 6a/7, 74-106 Kołbacz oraz dalszego ich 
przetwarzania przez Stowarzyszenie dla realizacji jego celów statutowych, w tym ich umieszczenia w 
elektronicznych bazach danych Stowarzyszenia. 

 

………………………..…………..……………………………………………..…….. 
          (miejscowość, data, czytelny podpis osoby składającej deklarację) 

 

Stosownie do postanowień ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 
2017 r. poz. 1219 z późn. zm) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formie 
elektronicznej zawartych w niniejszej deklaracji oraz w celu bieżącej korespondencji ze Stowarzyszeniem Nowe 
Perspektywy z siedzibą w Kołbaczu przy ul. Szarych Mnichów 6a/7, 74-106 Kołbacz. 

 

………………………..…………..……………………………………………..…….. 
              (miejscowość, data, czytelny podpis osoby składającej deklarację) 

 

Szczegółowe informacje (klauzula informacyjna) na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajdują 
się na stronie internetowej https://www.noweperspektywy.bartoszbiegus.pl/dolacz-do-nas/. 
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