„CHROŃMY PRZYRODĘ OJCZYSTĄ I JEJ ZASOBY”

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
OSOBY PEŁNOLETNIEJ NR ……/…….

Niżej podpisany:

..................................................................................................................................
Imię

Nazwisko

........................./................................/............................../....................../..............
zamieszkały w

kod pocztowy

miejscowość

ulica

nr domu

lokal

data urodzenia: ...............................................................................................,
PESEL: ………………………………………………………………………,
numer telefonu: ...............................................................................................,
adres e-mail: ....................................................................................................,
wysokość deklarowanej składki rocznej w zł *: ...........................................,
proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Ligi Ochrony Przyrody**

Data i podpis członka: ..........................................................., dnia ..................................... 20......r.

.................................................................................................................
Proszę o czytelny podpis imieniem i nazwiskiem

* składka musi być uiszczana w wysokości nie mniejszej niż określona uchwałami naczelnych władz LOP.
** obecni członkowie LOP składają niniejszą deklarację dla celów aktualizacji danych osobowych.
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Oświadczam, iż zapoznałem się ze STATUTEM LIGI OCHRONY PRZYRODY oraz że rozumiem i przyjmuję do
wiadomości zawarte w nim treści. Jednocześnie zobowiązuję się:
• Przestrzegać statut, regulaminy i uchwały władz,
• Aktywnie uczestniczyć w realizacji statutowych celów i zadań Stowarzyszenia, miedzy innymi poprzez branie
czynnego udziału w pracach i spotkaniach organizowanych przez Stowarzyszenie.
Potwierdzam, że otrzymałem klauzulę informacyjną zgodną z tzw. RODO stanowiącą załącznik do Deklaracji
Członkowskiej Ligi Ochrony Przyrody.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i umieszczenie moich danych osobowych w bazie Stowarzyszenia, oraz
wykorzystania moich danych przez Stowarzyszenie w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych.
Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych (imię, nazwisko, telefon, email) w spisie dostępnym dla członków
Stowarzyszenia.

TAK

NIE

Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku na stronie internetowej, portalach społecznościowych, oraz publikacjach
prasowych i książkowych redagowanych przez Ligę Ochrony Przyrody.

TAK

NIE

Wyrażam zgodę na zawiadamianie mnie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia za pomocą poczty elektronicznej na adres
podany w rubryce „Adres e-mail” deklaracji. Zobowiązuje się do zwrotnego potwierdzenia odebrania zawiadomienia, co
warunkuje uznanie go za skuteczne.

TAK

NIE

.................................................................................................................
Proszę o czytelny podpis imieniem i nazwiskiem

WYPEŁNIA ZARZĄD OKRĘGU
………………………………………………………..
imię i nazwisko członka LOP
Przyjęty na członka LOP w .................................................
Uchwała Zarządu LOP w ....................................................
dnia............................20…... roku

Dane o członku przekazane do bazy Zarządu Głównego w dniu:
…………………………………………………………………..
…….………………….…………………………………………….
Data i podpis osoby upoważnionej do prowadzenia ewidencji członków w Zarządzie Okręgowym

Ustanie członkostwa (przyczyna) ...................................................
…………………………………………………………………….
dnia .............................. .
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KLAUZULA INFORMACYJNA
OCHRONY DANCYH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna stanowiąca integralną część deklaracji członkowskiej Ligi Ochrony Przyrody,
zgodna 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 (tzw. RODO).

Administrator danych osobowych
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Liga Ochrony Przyrody, ul
Tamka 37, 00- 355 Warszawa
b) Współadminstratorem Pana/Pani danych osobowych jest Okręg Ligi Ochrony Przyrody w:
………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………
(wskazać dane adresowe właściwego Okręgu Stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną).

Cel przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane w celach statutowych Ligi Ochrony Przyrody oraz w celu realizacji
ciążących na administratorze obowiązków zgodnie z przepisami prawa.

Odbiorcy danych
Odbiorcami danych są upoważnieni do ich otrzymania w celach statutowych oraz inne podmioty na
podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Okres przechowywania danych
a) dane o przynależności związkowej przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celów
statutowych Ligi Ochrony Przyrody i czas realizacji ciążących na administratorze obowiązków
zgodnie z przepisami,
b) dane osób przetwarzane na podstawie zgody do momentu wycofania zgody.

Prawa osób, których dane dotyczą
Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo dostępu do treści
swoich danych osobowych, ich sprostowania, prawo do ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W zależności od
podstawy przetwarzania danych część z tych praw może zostać ograniczona odrębnymi przepisami. W
każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych ich aktualizacji
oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
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