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Szczecin, dnia …………………     

 
 

 
DEKLARACJA CZŁONKA WSPIERAJĄCEGO 

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

 

Adres: ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość  

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

 

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

 

E-mail (drukowanymi literami) 

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

 

Telefon  

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

 

Data i miejsce urodzenia 

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

 

Wykształcenie  

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

 

Miejsce pracy 

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

 
Oświadczam, że znane mi są postanowienia Statutu, Cele i Zadania Stowarzyszenia. Zobowiązuję 
się do ich przestrzegania, wspierania działalności Federacji Zielonych „GAJA” oraz płacenia 
składek członkowskich.  
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Federację Zielonych „GAJA” 
wyłącznie w zakresie kontaktów związanych z działalnością społeczną organizacji. Oświadczam, 
iż zapoznałem się z informacją RODO o poniższej treści: 
Zapoznałam się także z klauzulą o poniższej treści: 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Federacja Zielonych „GAJA”, 
ul. 5 Lipca 45, 70-374 Szczecin; 

2) kontakt z administratorem jest możliwy pod nr tel. 0048 91 489 42 33, e-mail: 
fzbiuro@gajanet.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:  
a) w celu wykonania umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 
b) do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - na podstawie art. 6 ust. 
1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj.: 
podania danych osobowych w związku z czynnościami procesowymi dotyczącymi roszczeń 
związanych z zawartą umową oraz archiwizowania dokumentacji; 
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5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 
6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres członkostwa w Federacji 
Zielonych „GAJA” oraz dochodzenia roszczeń związanych z ww. członkostwem bądź w 
przypadku odmowy członkostwa przez okres rekrutacyjny (tj. do końca roku kalendarzowego, 
w którym złożono dana deklarację); 
7) przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 
8) przysługuje Pani/Panu prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze 
względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie 
naszego prawnie uzasadnionego interesu; 
9) przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od 
nas danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie 
informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Można przesłać te dane innemu 
administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali dane do innego administratora. 
Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do 
przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na 
podstawie udzielonej zgody; 
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych;  
11) wniesienie żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych może skutkować 
skreśleniem z listy Członków Wspierających, 
12) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych 
skutkowałoby odmową przyjęcia deklaracji oraz rozpoczęcia rekrutacji względem przyjęcia 

Pani/Pana w poczet Członków Wspierających Federacji Zielonych „GAJA”. 
 

 
 
 
Data i podpis 
 
............................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wypełnia Zarząd 
 
Decyzją Zarządu przyjęta/y w poczet Członków Wspierających dnia .................................................. 
 
Decyzją Zarządu skreślony z listy Członków Wspierających dnia ........................................................ 
 
 
 
 
 
 


