Załącznik 1:
pełnoletniej

Deklaracja Członkowska osoby
___________________________________________

___________________________________________

MIEJSCOWOŚĆ

DATA

STOWARZYSZENIE NA RZECZ
DAWNYCH EUROPEJSKICH SZTUK WALKI ARMA-PL
WNIOSEK O NADANIE CZŁONKOSTWA ZWYCZAJNEGO

Nazwisko:
Imię:
Data urodzenia:
Seria i numer dokumentu tożsamości:
Adres email:
Na podstawie Rozdziału 3 § 6 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia na rzecz Dawnych
Europejskich Sztuk Walki ARMA-PL, zwracam się z wnioskiem o nadanie mi statusu Członka
Zwyczajnego Stowarzyszenia na rzecz Dawnych Europejskich Sztuk Walki ARMA-PL.
Jednocześnie oświadczam, że znam treść Statutu SDESW ARMA-PL i zobowiązuje się
przestrzegać zapisanych w nim praw i obowiązków, w tym wniesienia opłaty wpisowej
i regularnego opłacania składek członkowskich.

______________________________________________________________________________________

CZYTELNY PODPIS

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO
Zgodnie z art. 13 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 (dalej „RODO”):
1. administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie na rzecz Dawnych Europejskich Sztuk Walki
ARMA-PL (dalej „Stowarzyszenie”), z siedzibą w Kębłowicach, ul. Radarowa 29, 55-080 Kębłowice, adres
mail: thearma.pl@gmail.com;
2. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 Nr 20 poz. 104 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. uzasadniony
interes administratora danych polegający na stałym współdziałaniu zrzeszonych członków organizacji
oraz ich reprezentantów przy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
3. dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania członkostwa w organizacji lub wygaśnięcia
roszczeń cywilnoprawnych z tytułu zaległości powstałych w okresie członkostwa w Stowarzyszeniu;
4. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych
oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
5. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia w poczet członków zwyczajnych
Stowarzyszenia;

