Deklaracja Członkowska
Samodzielnego Koła Terenowego 185
Społecznego Towarzystwa Oświatowego
Ja, niżej podpisany/a,
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)*

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka/dzieci oraz klasa)*

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(adres zamieszkania)*

……………………………………………………….
(nr telefonu komórkowego)*

…………………………………………………………
(e-mail)*

oświadczam, że deklaruję chęć przystąpienia do SKT 185 STO jako członek zwyczajny.
Jednocześnie informuję, że zapoznałem się i akceptuję Statut Społecznego Towarzystwa
Oświatowego oraz zobowiązuję się do przestrzegania regulaminów i uchwał organów SKT
185 STO oraz ZG STO.
Jednocześnie zobowiązuję się do:
a) aktywnego uczestnictwa w pracach SKT 185 STO i STO;
b) regularnego opłacania rocznej składki członkowskiej;
c) swoją pomoc w szczególności deklaruję w obszarze ……………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….
(miejscowość, data)

……………….………………..……………………..
Zarząd zatwierdził

.……………….………………….……….
(podpis członka)

……………………………………….…………….
(data)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielne Koło Terenowe nr 185
STO w Poznaniu, os. Oświecenia 64, 61-209 Poznań, wpisane do rejestru stowarzyszeń
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000107176, NIP
7822252470 (zwane dalej SKT nr 185 STO);

2. Rodzaje danych osobowych, przetwarzane przez Administratora: imię i nazwisko, imię i
nazwisko dziecka oraz klasa, adres zamieszkania, numer telefonu, e-mail;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności statutowej
SKT nr 185 STO – w tym w celu prawidłowego przygotowania walnych zebrań członków
Koła oraz w celu kontaktowania się z członkami stowarzyszenia;
4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji działalności statutowej SKT 185,
a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji uprawnień ustawowych przez
SKT 185;
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie
uzasadnionych interesów Administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty prowadzące działalność
pocztową/kurierską,
przewozową lub
spedytorską,
podmioty
wspierające
Administratora lub uczestniczące w realizacji obowiązków ustawowych (w tym doradcy,
audytorzy, służby księgowe, windykacyjne, dostawcy systemów informatycznych) lub
inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;
7. Pani/Pana dane osobowe udostępnione w deklaracji członkowskiej będą przechowywane
przez okres nie dłuższy niż 3 lata po ustaniu Pani/Pana członkostwa w SKT nr 185 STO,
lub do czasu prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
8. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora
do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych lub
statutowych STO;
9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania oraz z
zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
poddawane profilowaniu.
Wyrażam zgodę na dokonywanie doręczeń w sprawach dotyczących STO na adres elektroniczny
wskazany w niniejszej deklaracji i zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego poinformowania
o ewentualnej zmianie adresu do doręczeń elektronicznych.

………….……………………………………..
(podpis )

* pola obowiązkowe

