DEKLARACJA
CZŁONKOWSKA
1. Imię:

2. Nazwisko:

3. Data urodzenia:
4. Adres do korespondencji:

5. Adres e-mail:

8. Telefon:

6. Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków zwyczajnych Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego. Oświadczam, że będę współdziałał w realizowaniu
celów Zrzeszenia określonych statutem, którego treść jest mi znana
i aktywnie uczestniczyć w pracy Oddziału ZKP w:

7. Deklaruję roczną składkę w wysokości:.

zł

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie o ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [RODO] informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
(ZKP) z siedzibą w Gdańsku przy ul. Straganiarskiej 20/23, 80-837 Gdańsk.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora - rozwoju języka
kaszubskiego oraz kultury kaszubsko-pomorskiej, w tym kierowania do Pani/Pana
korespondencji mailowej, pocztowej, informacji o wydarzeniach edukacyjnych,
kulturalnych, społecznych, gospodarczych, szkoleniowych, spersonalizowanych ofert,
publikowania danych na stronach internetowych, w publikacjach i czasopismach
prowadzonych oraz wydawanych przez ZKP, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. "f" RODO;
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres członkostwa w Zrzeszeniu
Kaszubsko-Pomorskim, klubie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, a po jego ustaniu
przez okres 10 lat, chyba że z aktualnie obowiązujących przepisów będzie wynikało
prawo lub obowiązek przechowywania przez dłuższy lub krótszy okres;
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu,
5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do
uzyskania członkostwa w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim lub klubie Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego;
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DEKLARACJA
CZŁONKOWSKA
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. "a" RODO oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych poprzez ich udostępnianie i przekazywanie w celach
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora
- rozwoju języka kaszubskiego oraz kultury kaszubsko-pomorskiej.
2. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o prawie cofnięcia w/w zgody.
Data:

Podpis:

.

.

8. Członkowie wprowadzający:
a. Imię i Nazwisko
Podpis:
b. Imię i Nazwisko
Podpis:

9. Postanowienie Zarządu Oddziału:
Podpis przewodniczącego
zebrania:

Data:

10.Postanowienie Zarządu Głównego:
Pieczęć Zarządu
Głównego:

Data:

Legitymację nr

Wydano dnia:
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