D E K LA R A C J A
przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno
w charakterze członka (osoba prawna)
…………./………..

Nr deklaracji:
Dane organizacji
Nazwa:
NIP:
REGON:
Numer KRS lub innego dokumentu rejestru osób
prawnych*:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Adres siedziby:

Poczta:
Ulica:
Nr domu/Nr lokalu
e-mail:
Numer telefonu:

Osoby uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem, KRS lub innym dokumentem
(zbędne pole przekreślić)
Nazwisko:
Imiona:

1.

PESEL:
Funkcja w organie reprezentującym:
Nazwisko:
Imiona:

2.

PESEL:
Funkcja w organie reprezentującym:
Nazwisko:
Imiona:

3.

PESEL:
Funkcja w organie reprezentującym:

Reprezentowany sektor**

□

publiczny

□ społeczny

□

gospodarczy

□

mieszkańcy

Deklaracja przystąpienia
…………………………………………………………….. deklaruje przystąpienie do
(nazwa organizacji)

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno
w charakterze członka.
Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, nie jestem pozbawiony/a praw publicznych oraz
znane są mi założenia Statutu Stowarzyszenia a także zobowiązuję się do terminowego opłacania składek
członkowskich oraz aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie LGD Chełmno z siedzibą w Chełmnie, ul.
Dominikańska 35
2) Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych Jarosław Zima, z którym jest możliwy kontakt pod numerem tel. 507195731

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rejestru członków Stowarzyszenia LGD
Chełmno na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, e - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania może skutkować odmową przyjęcia
Pani/Pana do LGD Chełmno jako członka stowarzyszenia.

Miejscowość i data: Chełmno, dnia ……………………………….
1.

Czytelny podpis (imię i nazwisko):

2.

Czytelny podpis (imię i nazwisko):

3.

Czytelny podpis (imię i nazwisko):

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

...........................................................................
Osoba wyznaczona do reprezentowania w Stowarzyszeniu LGD Chełmno
Nazwisko:
Imiona:
PESEL:
Miejscowość:
Kod pocztowy:

Adres zamieszkania:

Poczta:
Ulica:
Nr domu/Nr lokalu
e-mail:
Numer telefonu:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie LGD Chełmno z siedzibą w Chełmnie, ul.
Dominikańska 35
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Stowarzyszeniu LGD Chełmno możliwy jest pod
numerem tel. 507195731
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rejestru członków Stowarzyszenia LGD
Chełmno na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, e - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania może skutkować odmową przyjęcia
Pani/Pana do LGD Chełmno jako członka stowarzyszenia.

Miejscowość i data: Chełmno, dnia……………………….
Czytelny podpis (imię i nazwisko):
Uwaga !

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

Do niniejszej deklaracji należy obowiązkowo
do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
do reprezentacji.

dołączyć
Chełmno

uchwałę organu o
i wskazaniu osoby

* w przypadku braku numeru KRS należy dołączyć dokument z innego rejestru nadającego osobowość prawną
** należy wybrać jedną opcję

przystąpieniu
uprawnionej

