
40-064 Katowice   
ul. Kopernika 14 info@sarkoidoza.eu.org 
(biuro COP)  www.sarkoidoza.eu.org 

 

Sarkoidoza – nie jesteś SAM!!! 
 
 

 

.......................................... dnia....................  

(miejscowość)  

  

  

Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia 
  

 

Dane osobowe:  

  

1. Nazwisko .....................................................................................................  

  

2. Imiona ..........................................................................................................  

  

3. Adres  . ........................................................................................................  

  

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

  

4. Pesel.............................................................................................................  

  

5. Telefon  ………………………………. email …………………………………..  

 

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków zwyczajnych/wspierających*  (* niepotrzebne skreślić) 

Sarko Stowarzyszenia z siedzibą w Katowicach.  

Oświadczam, że znam postanowienia statutu, cel oraz zadania Stowarzyszenia.  

Zobowiązuję się do ich przestrzegania, aktywnego uczestniczenia w działalności  

Stowarzyszenia, oraz regulowania składek członkowskich.  

 

 

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

 (podpis) 

  

  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji członkowskiej w celu 

rejestracji w Sarko Stowarzyszeniu i prowadzenia przez Stowarzyszenie działalności statutowej zgodnie 

z rozporządzeniem 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 lub 

RODO) (Dz. Urz. UE L z 2016 r. 119/1). 

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem nr 2016/679 o ochronie danych Sarko Stowarzyszenie informuje, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sarko Stowarzyszenie z siedzibą w Katowicach, 40-

064 Katowice, ul. Kopernika 14 (biuro Centrum Organizacji Pozarządowych); NIP: 954 272 24 21; REGON: 

241902575; KRS: 0000370728; e-mail: info@sarkoidoza.eu.org 

2) Celem zbierania Pana/Pani danych osobowych jest rejestracja w Sarko Stowarzyszeniu i prowadzenie przez 

Stowarzyszenie działalności statutowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a)  RODO. W przypadku braku wyrażenia 

zgody nie będzie możliwe przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia. 

3) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi dla Administratora (m.in. 

dotyczące rozliczeń finansowych). 



SARKO STOWARZYSZENIE    NIP: 954 272 24 21 
40-064 Katowice, ul. Kopernika 14    REGON: 241902575 
(biuro Centrum Organizacji Pozarządowych)  KRS: 0000370728 
 
numer konta stowarzyszenia: Bank Pocztowy S.A. 63 1320 1465 2876 7686 2000 0001 
 

4) Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

5) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez czas, w którym przepisy nakazują zachować dane. 

6) Przepisy RODO umożliwiają Państwu prawo dostępu do: treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

7) Państwa dane nie będą podejmowane decyzyjnie w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania. 

8) W dowolnym momencie może Pan/Pani wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, 

kierując w tej sprawie wniosek na adres pocztowy lub info@sarkoidoza.eu.org, przy czym wycofanie zgody 

będzie równoznaczne ze wyrejestrowaniem ze Sarko Stowarzyszenia. 

9) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie lub 

w momencie wyrejestrowania Sarko Stowarzyszenia. 

 

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

 (podpis) 

 

 

   

Uchwała Zarządu Sarko Stowarzyszenia nr …………, dnia ........................... 20……r.   

w sprawie przyjęcie na członka  zwyczajnego/wspierającego* (* niepotrzebne skreślić) 

Sarko Stowarzyszenia.   

  

  

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

Podpis Zarządu   

  

 


