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Deklaracja członkowska 

 
Ja, niżej podpisany(a) …………………………………...………………………………… 

proszę o przyjęcie mnie w poczet członków zwyczajnych / wspierających Stowarzyszenia 

Mieszkańców Gminy Szubin „Szubiniacy”. 

Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania Stowarzyszenia. 

Zobowiązuje się do ich przestrzegania, regularnego opłacania składek, aktywnego 

uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i wypełniania uchwał władz statutowych 

 

 

..………..………, ..................... własnoręczny podpis .......................................................... 
miejscowość                  data 
 
 
 
 
 

Dane osobowe: (proszę wypełnić czytelnie drukowanymi literami) 

Imię i Nazwisko:  ......................................................................................................................  

imiona rodziców:  ......................................................................................................................  

Data i miejsce urodzenia:  ........................................................................................................  

Adres zamieszkania:  ...............................................................................................................  

Numer dowodu osobistego:  .....................................................................................................  

Telefon:  ...................................................................................................................................  

E-mail:  .....................................................................................................................................  

 

 

Osoba rekomendująca (1): 

 Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………… 

 Data i własnoręczny podpis: ……………………………………………………………… 

Osoba rekomendująca (2) 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………… 

 Data i własnoręczny podpis: ……………………………………………………………… 
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         Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonej deklaracji 

członkowskiej dla celów związanych z realizacją statutowych obowiązków Stowarzyszenia, zgodnie  

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 

oraz ustawą z  dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000).  

 

 

         Oświadczam, iż zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana że: 
 
1) Administratorem zebranych danych osobowych jest Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Szubin 

„Szubiniacy” z siedzibą w Szubinie przy ulicy Kcyńskiej 13. 

2) Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach wewnętrznych Stowarzyszenia 

Mieszkańców Gminy Szubin „Szubiniacy”. 

3) Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu realizacji 

projektów, w których będę brać udział. 

4) Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości członkostwa w Stowarzyszeniu. 

5) Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

6) Wyrażam zgodę na informowanie mnie, na wskazany przeze mnie w deklaracji członkowskiej, 

adres mailowy o ważnych wydarzeniach w działalności Stowarzyszenia. 

 

..………..………, ..................... własnoręczny podpis .......................................................... 
miejscowość                  data 
 
 
 

WYPEŁNIA STOWARZYSZENIE: 

Uchwała Zarządu 

 

Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z dnia ...........................… 

 

Pan/Pani ……………………..............................………………………………......... 

został(a) członkiem: 

 zwyczajnym 

 wspierającym 

 Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Szubin „Szubiniacy”. 

 

 

Szubin, ………………………………         ……………………………………………………… 
         podpis Prezesa  


