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Towarzystwo Przyjaciół Otwocka 

ul. Armii Krajowej 5 

05-400 Otwock 

e-mail: tpo@onet.pl 

 

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ OTWOCKA 

 

 

Imię i nazwisko kandydata..................................................................................................................... 

 

Adres miejsca zamieszkania................................................................................................................... 

 

Telefon.................................................................................................................................................... 

 

E-mail..................................................................................................................................................... 

 

Wykształcenie, zawód............................................................................................................................ 

 

Rodzaj i miejsce wykonywania działalności społecznej, kulturalnej, artystycznej i naukowej 

 

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

 

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków rzeczywistych Towarzystwa Przyjaciół Otwocka. 

Potwierdzam, że zapoznałem/-am się z klauzulą informacyjną oraz ze Statutem Towarzystwa i 

akceptuję wynikające z niego uprawnienia i obowiązki członkowskie. 

 

 

 

 

Data..................................                                           Czytelny podpis................................                                                                             

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych 

 

Wyrażam / nie wyrażam1 zgodę/y na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w 

deklaracji członkowskiej, przez Towarzystwo Przyjaciół Otwocka z siedzibą w Otwocku, ul. Armii 

Krajowej 5, w celach statutowych. Zgodę wyrażam dobrowolnie. Wiem, że w każdej chwili będę 

mógł/mogła odwołać zgodę  przez poinformowanie o tym fakcie Towarzystwo Przyjaciół Otwocka 

z siedzibą w Otwocku, ul. Armii Krajowej 5, pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres 

tpo@onet.pl 

 

 

 

 

Data.........................                                            Czytelny podpis................................                                                                             

 

                                                
1 niepotrzebne skreślić 
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W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), 

informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym 

związanych. 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. informujemy, iż: 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Przyjaciół Otwocka z 

siedzibą w Otwocku, ul. Armii Krajowej 5 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach statutowych Towarzystwa na 

podstawie art. 6 ust 1 pkt a; 

 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do 

przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne;  

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres członkostwa w Towarzystwie 

Przyjaciół Otwocka; 

 posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

  ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

________________________________________________________________________________    

 

 

 

Wpłynęło dnia ………………….    Podpis przyjmującego ……………………… 

 

 

 

 

DECYZJA ZARZĄDU 

 

W dniu ……………………….. Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Otwocka postanowił:                                                                    

 


