
 

Deklaracja Członkowska Stowarzyszenia Rodzice Dzieciom  

przy Żłobku Nr 3 w Opolu 
 

Proszę o przyjęcie mnie w poczet Członków Stowarzyszenia Rodzice Dzieciom  

przy Żłobku Nr 3 w Opolu: 

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

Zobowiązuję się do ich przestrzegania oraz aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia, 

regularnego opłacania składek i sumiennego wypełniania uchwał Władz, a nadto strzec godności Członka 

Stowarzyszenia. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie w podanym  

w Deklaracji zakresie tj.: imię i nazwisko, data i miejsce ur., adres zamieszkania, seria i nr DO, pesel, 

telefon/ e-mail. 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r  

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) (tj. Dz. U. 2016. 922 z dnia 2016.06.28) informuję, że: 

 

1. ADMINISTRATOREM    Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Rodzice Dzieciom 

przy Żłobku Nr 3 w Opolu z siedzibą w Opolu ul. Górna 50 45-403 Opole; 

2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, którą  wyraziliście 

akceptując niniejszą DEKLARACJĘ; 

3. Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji działań statutowych Stowarzyszenia; 

4. Państwa dane będą przechowywane w wersji papierowej i NIE BĘDĄ udostępniane innym 

odbiorcom; 

5. Macie państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczania przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16-21 

RODO; 

6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by prawidłowo realizować działania statutowe 

Stowarzyszenia. 

 

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) 

się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych 

osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 

 

 

Opole, dnia………………………...,                                                            ...…....…..………… 

            własnoręczny podpis 

 

Po przyjęciu do Stowarzyszenia, członek zobowiązany jest regularnie opłacać składkę 

członkowską pod rygorem unieważnienia członkostwa zgodnie z wysokością określoną w drodze 

uchwały przez Zarząd. 

Dane osobowe (prosimy wypełniać czytelnie drukowanymi literami) 

 

1. Nazwisko i Imię: …………………………………………………………………………… 

2. Data i miejsce urodzenia: …………………………………………………………………… 

3. Adres zamieszkania:………………………………………………………………………… 

4. Seria i numer dowodu osobistego: ………………………………………………………….. 

5. PESEL:……………………………………………………………………………………... 

6. Telefon/e-mail:………………………………………………………………………………. 


