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"Grupa Opty" – Stowarzyszenie im. Lecha Wierusza 
 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

 

1. Proszę o przyjęcie mnie do Stowarzyszenia w charakterze członka zwyczajnego.  

 

Oświadczam, że znane mi są postanowienia Statutu Stowarzyszenia i zobowiązuję się do ich 

przestrzegania, w tym regularnego opłacania rocznej składki członkowskiej. Jednocześnie 

wyrażam chęć współpracy.  

 

2.  Imię i nazwisko ………...………………………………………………………………….. 

      ……………………………………………………………………………………………… 

 

3.  Nr PESEL …………………………………………………………………………………. 

 

4.  Adres do korespondencji ( miasto, kod, ulica, numery domu i lok……………………….. 

     ………………………………………………………………………………………………. 

 

5.  Adres e-mail ……………………………………………………………………………….. 

 

6.  Identyfikator na Skype (jeśli posiadasz) ……………………………………………………. 

7.  Nr telefonu komórkowego ………………………………………………………………….. 

8.  Nr telefonu stacjonarnego …………………………………………………………………... 

 

9.  Informacje dodatkowe: 

     a.  Pobyt w Ośrodku w Świebodzinie w latach ……………………………………………. 

     ……………………………………………………………………………………………… 

     b.  Obecna sytuacja zdrowotna: pełna samodzielność, poruszanie się na wózku, o kulach,   

     pomoc osoby towarzyszącej. 

 

 

Oświadczenie:  

(wyrażając zgodę proszę zakreślić prostokąt poniżej) 

 

  Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez  

„Grupa Opty”- Stowarzyszenie im. Lecha Wierusza, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

 

 

Klauzula informacyjna: 

Zgodnie z art. 13 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), dalej: „RODO”, informujemy, iż:  

1)     Administratorem Państwa danych osobowych jest stowarzyszenie „Grupa OPTY” – 

Stowarzyszenie im. Lecha Wierusza w Świebodzinie, adres: ul. Piłsudskiego 39/41,  

66-200 Świebodzin,  kontakt e-mail: prezes@opty.info;  
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2)      Państwa dane przetwarzane będą w celu prowadzenia rejestru członków i sympatyków 

Stowarzyszenia oraz pobierania składek członkowskich i realizacji zadań Stowarzyszenia 

na podstawie zgody udzielonej przez Państwa w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz 

w oparciu o art. 6 ust 1 lit. c RODO w celu wykonania ciążących na Stowarzyszeniu 

obowiązków prawnych wynikających z ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o 

stowarzyszeniach; 

3)       Odbiorcami Państwa danych osobowych będą upoważnieni członkowie Stowarzyszenia 

oraz biuro rachunkowe i firma obsługująca serwer, na którym Administrator przechowuje 

dane, z którymi zawarte zostały umowy powierzenia przetwarzania; 

4)       Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem; 

5)       Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy 

RODO; 

6)       Podanie przez Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, aczkolwiek 

konieczne do bycia zarejestrowanym członkiem lub sympatykiem Stowarzyszenia. 

 

 

 

Data ……………………………………….    Podpis ………………………………………… 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Decyzją Rady Grupy  
 

Pan/Pani …………………………………………………………..................................……… 

został/a przyjęta w poczet członków Stowarzyszenia. 

 

 

                                                                         Podpis ………………………………………… 

 


