
Stowarzyszenie Rekreacyjno-Ekologiczne Joniec–Wkra 
 

Joniec, dnia …………………  

 
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

 

DANE OSOBOWE:  

Nazwisko i imię kandydata ………………………………………………….…..…………………  

Adres korespondencyjny:  

Ulica ………………….…………………………      Nr domu ………. Nr mieszkania …….…….  

Kod pocztowy …………….…………………….      Miejscowość ………..………………………..  

Nr telefonu ………….…………………………..      E-mail …………..……………………………  

Nr ewid. działki ………….……………………..      Lokalizacja działki  …………. ……………… 

Jestem właścicielem …………. (tak/nie)* 

*UPOWAŻNIENIE  DO CZŁONKOSTWA W STOWARZYSZENIU 
(należy wypełnić, jeżeli kandydat do Stowarzyszenia nie jest właścicielem działki) 

Ja, ……………………………………………………….. oświadczam, że jestem właścicielem działki o lokalizacji i  
                                   (imię i nazwisko właściciela działki) 

numerze ewidencyjnym podanym wyżej i upoważniam …………………………………………………………... do 
                                                                                                                                                         (imię i nazwisko kandydata do Stowarzyszenia) 

członkostwa i reprezentowania mnie w Stowarzyszeniu Rekreacyjno-Ekologicznym Joniec-Wkra.  

 

 

                                                                                                   ………………………………………… 
                                                                                                                                                                  (podpis właściciela działki) 

 

DEKLARACJA:  

Ja niżej podpisany/a zwracam się do Zarządu z prośbą o zaakceptowanie mojej kandydatury i wpisanie do rejestru 

członków Stowarzyszenia Rekreacyjno-Ekologicznego Joniec-Wkra. Deklaruję swój czynny udział w pracach 

Stowarzyszenia zgodnie z celami i postanowieniami zawartymi w statucie. Jednocześnie zobowiązuję się do 

regularnego opłacania składek w kwocie uchwalonej przez Walne Zgromadzenie Członków zgodnie z Regulaminem. 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie w celach statutowych.  

 

 

                                                                                                       ………………………………………  
                                                                                                                                                                 (podpis kandydata do Stowarzyszenia) 

 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU:  
Zarząd oświadcza, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Rekreacyjno- Ekologiczne Joniec-Wkra. 

Dane osobowe zawarte w deklaracji będą używane wyłącznie na rzecz Stowarzyszenia Rekreacyjno-Ekologicznego Joniec-Wkra. 

Będą one przetwarzane w okresie Pani/Pana członkostwa w Stowarzyszeniu. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych. Jednocześnie informujemy, że realizacja przez Panią/Pana niektórych z tych 

praw wiąże się z ustaniem członkostwa w Stowarzyszeniu. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie 

danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, a ich niepodanie wiąże się z brakiem 

możliwości przyjęcia Pani/Pana w poczet członków Stowarzyszenia Rekreacyjno-Ekologicznego Joniec-Wkra.  

 

DECYZJA ZARZĄDU:  

Zarząd na posiedzeniu w dniu.................................. zatwierdził kandydaturę Pani/Pana jako członka Stowarzyszenia 

Rekreacyjno-Ekologicznego Joniec - Wkra.  

 

W imieniu Zarządu: 

 

 

 

………………………………………………………………….………………….  
Podpisy co najmniej dwóch Członków Zarządu 


