NR ………………………

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Stowarzyszenie „Suwalsko – Sejneńska” LGD
Prosimy wypełnić drukowanymi literami

1. Osoba fizyczna
...............................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

Osoba prawna
………………………………………………………………………………………………
(nazwa instytucji)

NIP:………………………………

REGON: ………………………………………..

2. Dokładny adres ............................

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

(kod pocztowy)

(poczta)

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

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

(miejscowość)

( ul./nr domu)

3. Adres do korespondencji .....................
(kod pocztowy)

4. Telefon kontaktowy...........................

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

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

(miejscowość)

(ulica)

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

5. Ewentualne kierunki pracy w Stowarzyszeniu, oczekiwania w związku z przynależnością
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Po zapoznaniu się ze Statutem Stowarzyszenia oraz celami jego działalności, proszę o przyjęcie
mnie w poczet członków zwyczajnych. Akceptuję cele stowarzyszenia, zobowiązuję się do
czynnego uczestniczenia w jego pracach i opłacania składek.

............................................... .................
(miejscowość, data)

....................................................................
(podpis)

Reprezentuję sektor:

społeczny □;

publiczny □;

gospodarczy □ ;

mieszkaniec □

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) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie „Suwalsko – Sejneńska”
Lokalna Grupa Działania, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@su-se.pl;
3) podane dane osobowe przetwarzane będą w celach statutowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – na podstawie
przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres jednego roku, licząc od końca roku w
którym nastąpi Pani/Pana rezygnacja
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi przyjęcie do
Stowarzyszenia;
8) Pani/Pana dane nie będą profilowane.

............................................... .................
(miejscowość, data)

....................................................................
(podpis)

Rekomendacje minimum 4 członków założycieli:
My niżej podpisani, członkowie założyciele Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” LGD
rekomendujemy w/w do członkostwa w Stowarzyszeniu.
1………………………………

2………………………………….

3………………………………

4………………………………….

Załączniki:
1) Statut

□

2) Uchwała

□

3) Pełnomocnictwo

□

4) ………………….

□

