Stowarzyszenie Zdrowa Polska – Czyńmy dobro
ul. Zygmuntowska 17, 33-300 Nowy Sącz
Mail: deklaracje@zdrowapolska.org.pl
lub zd.czynmydobro@gmail.com
Proszę o przyjęcie firmy w poczet członków Stowarzyszenia Zdrowa Polska – Czyńmy dobro
Nazwa firmy:
Osoba reprezentująca
firmę: imię, nazwisko

NIP

Adres siedziby
firmy

Kraj siedziby firmy

Mail

Telefon kontaktowy

Deklaruję składkę
członkowską
rocznie zł

Proszę o zwolnienie ze
składki członkowskiej
(powód)

Chcę działać w Stowarzyszeniu w obszarze (oznaczyć krzyżykiem):

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

Pasywny
członek

Tłumaczenia
z języków
obcych

Pozyskiwanie
nowych
członków

GMO, ochrona
środowiska

Szczepionki

Grafika,
materiały
reklamowe

IT, strony
www

Działalność
w zarządzie

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

Zbieranie
informacji
zdrowotnych

Stoiska
organizacja

Prelekcje

Administracja

Pestycydy i
chemikalia

Prasa

Rolnictwo
alternatywne

Pogotowie

Podanie zaakceptowane przez:
Zarząd Stowarzyszenia (nazwiska):

Nr członkowski:
Adnotacje:

Data:

Data:

Miejscowość:

Nazwisko
przyjmującego:

Podpis:

Podpis
przyjmującego:

antyseps.

Stowarzyszenie Zdrowa Polska – Czyńmy dobro
ul. Zygmuntowska 17, 33-300 Nowy Sącz
Mail: deklaracje@zdrowapolska.org.pl
lub zd.czynmydobro@gmail.com
Klauzula informacyjna dla członków
Stowarzyszenia Zdrowa Polska – Czyńmy dobro
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenia Zdrowa Polska – Czyńmy dobro z siedzibą w ul.
Zygmuntowska 17, 33/300 Nowy Sącz, Polska zwane dalej Stowarzyszeniem.
2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia deklaracji członkowskiej oraz prowadzenia ewidencji
członków Stowarzyszenia na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a 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 (Dz. U. UE. L. z
2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej rozporządzeniem.
3. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych
osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym Administrator zleca
wykonywanie czynności, z którymi wiąże konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
4. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres członkostwa w Stowarzyszeniu, a także przez okres
wskazany w odrębnych przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a także w rozporządzeniu
ministra edukacji narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r.
5. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
6. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie
Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
7. Podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych
będzie brak rozpatrzenia deklaracji członkowskiej i brak wpisu na listę Członków Stowarzyszenia
8. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.
9. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

