
 

 

Zamojskie Stowarzyszenie Kulturalne ”Czerwony Smok” 

Deklaracja członkowska 

 

Imię i nazwisko:..………………………………………………………............................ 

Adres:............................................................................................................................ 

Telefon: ………..……................................................................................................. 

E-mail: …….……………................................................................................................ 

PESEL: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

 

Niniejszym uroczyście deklaruję chęć przystąpienia do Zamojskiego 

Stowarzyszenia Kulturalnego "Czerwony Smok" (zwanego dalej Stowarzyszeniem).  

 

Jednocześnie równie uroczyście oświadczam, że: 

✦ zapoznałem/zapoznałam się ze Statutem Stowarzyszenia  

✦ uzyskałem/uzyskałam pozytywną rekomendację dwóch innych członków 

Stowarzyszenia  

✦ popieram działalność i cele statutowe Stowarzyszenia  

✦ zobowiązuję się do przestrzegania Statutu Stowarzyszenia  

 

 

 

 

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

(miejsce, data, podpis) 

 

  



 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Administratorem danych osobowych członków Stowarzyszenia w rozumieniu ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) jest Zamojskie Stowarzyszenie 

Kulturalne “Czerwony Smok” z siedzibą w Zamościu, kod pocztowy 22-400, przy ul. Partyzantów 13, 

zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000392712. Dane przetwarzane 

dotyczą mogą imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu, numeru telefonu, adresu e-mail, numeru 

PESEL. Dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia działalności Stowarzyszenia, w tym 

realizacji postanowień Statutu. Odbiorcami danych osobowych są władze Stowarzyszenia i 

upoważnione przez nie osoby. Dane osobowe przechowywane są przez czas nieokreślony. 

Członkowie Stowarzyszenia posiadają pełne prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 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. Prawa te 

wykonywa się poprzez zgłoszenie chęci skorzystania z nich władzom Stowarzyszenia. W przypadku 

cofnięcia zgody bądź usunięcia danych niezbędnych dla funkcjonowania jako członek 

Stowarzyszenia, skorzystanie z tego prawa łączy się z możliwością utraty członkostwa w 

Stowarzyszeniu na zasadach określonych w Statucie. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych 

przez Organizatora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (RODO) lub inne obowiązujące przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych. 

Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z powyższą informacją i w związku z tym 

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na wyżej wymienionych zasadach. 

 

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

(miejsce, data, podpis) 


