DEKLARACJA CZŁONKOWSKA – CZŁONEK WSPIERAJĄCY
Ja, niżej podpisany(a) …………………………………...……………………………………………...
proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia „Polskie Towarzystwo Mutyzmu
Wybiórczego” z siedzibą w Markach, w charakterze członka wspierającego.
Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania Stowarzyszenia.
Zobowiązuje się do ich przestrzegania, aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia
i wypełniania uchwał władz statutowych.
Ponadto oświadczam, iż spełniam wszystkie warunki określone w § 9 Statutu.
Deklaruję udzielanie regularnej pomocy finansowej, rzeczowej lub merytorycznej na rzecz
Stowarzyszenia, w zaproponowanej przez mnie poniżej formie:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

..………..………, dn. ..................... własnoręczny podpis ..................................................................
miejscowość
Dane osobowe: (proszę wypełnić czytelnie drukowanymi literami)
Imię i nazwisko: .........................................................................................................................................
Imiona rodziców: ........................................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia: ..........................................................................................................................
Adres zamieszkania: .................................................................................................................................
Seria i numer dowodu osobistego: ............................................................................................................
Telefon: ......................................................................................................................................................
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………….......

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie "Polskie Towarzystwo Mutyzmu
Wybiórczego" (PTMW), z siedzibą: Marki 05-270, Żurawia 12, moich danych osobowych w celach
statutowych związanych z moim członkostwem w PTMW, na zasadach określonych w Klauzuli
informacyjnej stanowiącej załącznik do deklaracji członkowskiej.

Stowarzyszenie „Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego”
ul. Żurawia 12, 05-270 Marki
KRS: 0000651541 NIP: 1251649069 REGON: 36608215800000
Nr konta: 50 1140 2004 0000 3602 7671 0002

Klauzula informacyjna
Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest
Wybiórczego” z siedzibą w Markach,
kontakt@mutyzm.org.pl.

Stowarzyszenie „Polskie Towarzystwo Mutyzmu
05-270, ul. Żurawia 12, KRS 0000651541,

Zasady ochrony danych
Przetwarzając dane osobowe, kierujemy się następującymi zasadami:
• Przetwarzanie danych ma miejsce w oparciu i w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.
W każdej chwili możesz poprosić o informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych,
kontaktując
się
z
nami
poprzez
formularz
dostępny
na
stronie
http://www.mutyzm.org.pl/kontakt/.
• Przetwarzamy dane w minimalnym zakresie, jaki jest wymagany we wskazanym celu
przetwarzania.
• Nie będziemy przechowywać danych osobowych dłużej niż to konieczne. Z reguły jest to
okres 6 lat, licząc od dnia wygaśnięcia członkostwa.
Prawa właściciela danych
Jesteś właścicielem swoich danych osobowych, masz zatem prawo do:
• dostępu do nich
• żądanie ich sprostowania
• żądanie ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
• przeniesienia danych do innego Administratora
• cofnięcia zgody na ich przetwarzanie (jeśli była uprzednio udzielona)
• wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Zakres przetwarzanych danych
Główną kategorią danych, które możemy przetwarzać, są informacje, które otrzymaliśmy od Ciebie
(lub od upoważnionej przez Ciebie osoby lub podmiotu). Tymi danymi mogą być w szczególności:
adres e-mail, imię, nazwisko, dane adresowe, itp.
Dla jakich celów przetwarzamy dane
Podstawą przetwarzania danych jest uzyskana od Ciebie zgoda, realizacja zawartej umowy lub
prawnie uzasadniony interes Administratora. Co ważne, udostępniasz nam dane dobrowolnie. Cele
przetwarzania danych przedstawiają się następująco:
• wykonywanie wszelkich działań w celu realizacji celów statutowych Stowarzyszenia
• udostępnienie publiczne Twoich danych jako członka Stowarzyszenia
• realizacja zobowiązań o charakterze prawnym, jakie ciążą na nas jako Administratorze
danych
Komu przekazujemy dane
Twoje dane mogą być powierzone podmiotom zewnętrznym jedynie wtedy, gdy jest to niezbędne do
realizacji celów, w jakich przetwarzamy dane, lub gdy wymagają od nas tego przepisy prawa.
Podanie danych
Stowarzyszenia.
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