
 
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

     Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” 
(sektor gospodarczy) 

 
Deklaruję chęć uzyskania członkostwa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”. 
 
Oświadczam, że 

 znane mi są cele, zadania i zasady działania Stowarzyszenia ujęte w jego Statucie. 

 zobowiązuję się do aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia  

 terminowego opłacania składek członkowskich- zgodnie z obowiązującą informacją na stronie za dany rok 

 propagowania celów LGD i aktywnego uczestniczenia w ich realizacji;  
 

Pełna nazwa podmiotu 
gospodarczego 

 

Profil działalności/ główne PKD  

Podstawa prawna 
funkcjonowania 

NR KRS*  

CEIDG*  

NIP/Regon  

Dane kontaktowe firmy 

Adres siedziby  

Adres do korespondencji     
(dotyczy jeżeli jest inny niż 
siedziby) 

 

Numer telefonu do biura  

e-mail/ www  

Dane kontaktowe do osoby upoważnionej do reprezentowania w LGD 

Imię i Nazwisko-
funkcja/stanowisko 

 

Numer  telefonu  

e-mail  

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji o walnych zebraniach i innych 
spotkaniach na  w/w adres e-mailowy. ** 

Tak 

Nie 

  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji 
członkowskiej (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie danych osobowych 
Dz.U.Nr.133, poz.883) 

Tak 

Nie** 

 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania „Ziemia Chełmońskiego” oraz przyjmuję do wiadomości, że:  

1. administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„Ziemia Chełmońskiego” z siedzibą w Żabiej Wola ul. Warszawska 24   

2. z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail:  
biuro@ziemiachelmonskiego.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” z siedzibą w Żabiej Wola ul. Warszawska 24   

3. administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się 
w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 
z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: kontakt@strefaplus.com lub pisemnie na adres 
korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. 2 

4. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie udzielonej 
zgody w celach statutowych LGD 

5. zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do 
przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa 
oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w związku z 
wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, np. dostawcom wparcia 
informatycznego; 

mailto:biuro@ziemiachelmonskiego.pl
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6. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat.  

7. przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach określonych w rozporządzeniu 2016/679; 

8. w przypadkach, w których przetwarzanie moich danych osobowych odbywa się na podstawie art. 
6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie 
danych osobowych, przysługuje mi prawo do odwołania tej zgody lub zmiany w dowolnym 
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej odwołaniem;  

9. w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 
2016/679, przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych; 

10. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody** na publikowanie moich danych osobowych przez LGD na 
stronie internetowej www.ziemiachelmonskiego.pl 

11. Świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego 
przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań, 
oświadczam, iż korzystam z pełni praw publicznych i nie byłem/-am karany/a za przestępstwo 
popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe). 

12. Podmiot/osoba rekomendująca:  

......................................................................................................................................................... 

                                                                      imię i nazwisko osoby rekomendującej 

 

 
....……………………       ……………………………….. 
        miejscowość , data              czytelny podpis  

  
 

 
Decyzja Zarządu Stowarzyszenia: 
 
 
Na podstawie § 8 Statutu, uchwałą Nr……………..z dnia …………… Zarząd postanowił przyjąć  
w poczet członków Stowarzyszenia / odmówić przyjęcia w poczet członków. 
 
 
 

…………………………….             …………………………………… 
         miejscowość , data                                 Prezes Zarządu 

 
 

 
Ustanie członkostwa  / wykluczenie  członka** 
Na podstawie  § 10 Statutu, uchwałą Zarządu Nr……………..z dnia ………… 
 

 
 
 
 
……………………….........                                ...……………………... 
  miejscowość , data                                              Prezes Zarządu 

 
 
*   uzupełnić jeśli dotyczy 
** niepotrzebne skreślić  

 

 
 

http://www.ziemiachelmonskiego.pl/

