
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA OSOBY FIZYCZNEJ  
 

 

 
 
 

Proszę o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”. 

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

Oświadczam, że wypełniam wszystkie warunki związane z przystąpieniem do Stowarzyszenia, które zostały 

określone w Statucie oraz zobowiązuję się do przestrzegania i wypełniania wszystkich zapisów Statutu. 

 

Imię i nazwisko:  

Adres:  

Telefon kontaktowy:  

e-mail:  

NIP:  

PESEL:  

W przypadku osoby będącej mieszkańcem obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju do deklaracji należy 

dołączyć oświadczenie o zamieszkiwaniu. 

 
 

Przyjmuję do wiadomości, iż zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016): 

1) administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”, ul. 

Mickiewicza 1a, 18-200 Wysokie Mazowieckie  

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - inspektor@bramanapodlasie.pl  

3) podane dane osobowe przetwarzane będą w celach statutowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 

kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. 

4) moje dane osobowe przechowywane będą przez okres jednego roku, licząc od końca roku w którym nastąpi moja 

rezygnacja 

5) posiadam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania 

6) mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi przyjęcie do Stowarzyszenia; 

8) moje dane nie będą profilowane 

 

 

_______________________________ 
 (data, podpis) 

 

 

 

 

Wypełnia LGD: 

Przyjęto do Stowarzyszenia w dn. …………........... uchwałą Zarządu Stowarzyszenia nr ……………......... 

Skreślono z listy Członków w dn. …………….........................................…………………………………… 

 

 

 

 

 

mailto:inspektor@bramanapodlasie.pl


 
ZGODA  

  

 

Ja niżej podpisana/y _________________________ zamieszkała/y, ____________________________________  

 

 

 

 

  wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach  

przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”,  

w celach promocyjnych i informacyjnych związanych z prowadzoną przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania „Brama na Podlasie” działalnością. Dane pozyskane w tym celu mogą być udostępnione na stronie 

internetowej. 

 

Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem wizerunkowych danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania „Brama na Podlasie”, ul. Mickiewicza 1a, 18-200 Wysokie Mazowieckie.  

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – w celu budowania pozytywnego wizerunku administratora w mediach 

społecznościowych oraz na stronie internetowej.  

Dane osobowe przechowywane będą do wycofania zgody na przetwarzanie. Posiadam prawo do żądania od 

administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie.  

Posiadam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane nie będą 

profilowane. 

 

_______________________________ 
 (data, podpis) 

 

 

 

  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie  

numer telefonu i adresu poczty elektronicznej  

 

 

Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

„Brama na Podlasie”, ul. Mickiewicza 1a, 18-200 Wysokie Mazowieckie.  

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – w celu usprawnienia komunikacji pomiędzy członkiem a administratorem 

danych osobowych.  

Posiadam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Posiadam prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane nie będą profilowane. 

 

 

 

_______________________________ 
 (data, podpis) 

 

 


