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  ………………………...

       
Miejscowość, data 

  

 

 
 

 

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA STOWARZYSZENIA  

„DOLINA KARPIA” 

 

 
 
Ja …………………………………………………………………………, zamieszkały/a: 

(imię i nazwisko) 

……………...………………………………………………………………………………….. 
(miejscowość) 

pragnę przystąpić do Stowarzyszenia „Dolina Karpia” w celu podejmowania 

działań na rzecz społeczności lokalnej i rozwoju regionu gmin: Brzeźnica, 

Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Spytkowice, Tomice, Zator. 

W Stowarzyszeniu będę reprezentował/a sektor …………………………….......... 

 
 
 

 
 
 

 ………………………….. 
     czytelny podpis 

 

 
 
 

 



Stowarzyszenie Dolina Karpia 

ul. Rynek 2, 32-640 Zator, tel./fax.: 033/841 05 84 

biuro@dolinakarpia.org,  www.dolinakarpia.org 

Dane kontaktowe: 

 

Adres: ….………………………........................................................................... 

DO nr: …..………………………….. PESEL: ………………………………………….... 

Miejsce i data urodzenia: ….………………………………………............................ 

Tel./fax: ……………………….……………..…….… Tel. kom.: ………………………. 

Adres e-mail: ….………………………................................................................ 
 
Inne: ….………………………............................................................................. 

 
 
 ………………………….. 
      czytelny podpis 

Obowiązek informacyjny 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, że: 

Administrator Danych: 

Stowarzyszenie Dolina Karpia z siedzibą w Zatorze ul. Rynek 2, 32-640 Zator, NIP 5492258697, 
REGON 120267925, tel. +48 33 84 10 584 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy), email: 
biuro@dolinakarpia.org. reprezentowany przez Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia. 

Celem przetwarzania danych w Stowarzyszeniu Dolina Karpia jest realizacja zadań związanych z 
działalnością organizacji pozarządowej mającej na celu działanie na rzecz wzmocnienia aktywności 
lokalnej, rozwoju przedsiębiorczości wykorzystującej lokalne zasoby kulturowe, historyczne i 
przyrodnicze, a także wzrostu atrakcyjności turystycznej Doliny Karpia poprzez budowanie spójnej i 
widocznej oferty turystycznej. 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych 
powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa i/lub przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne 
nienależytego wykonania lub nie wykonania naszych zadań statutowych lub obowiązków prawnych. 

Administrator danych, może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie 
przepisów prawa. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o 
zasadach przetwarzania, kontroli, poprawiania i zabezpieczenia danych, a także prawo do złożenia 
sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania. 

 Oświadczam, iż zapoznałem się z powyższą informacją o przetwarzaniu danych osobowych 

 

 ………………………….. 
        czytelny podpis 

 

mailto:sekretariat@rokzator.pl

