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DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

Stowarzyszenia „Polskie Aquaparki i Pływalnie” 

z siedzibą 32-700 Bochnia, ul. Św. Leonarda 34, KRS 0000885590 

 

I. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI: 

  Wniosek o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia   

  Aktualizacja danych członka Stowarzyszenia (Proszę wypełnić tylko dane, które uległy zmianie; nadto w przypadku  zmiany nazwy 

proszę o wskazanie również nazwy poprzedniej – podanej w ostatniej deklaracji) 

 

II. WNIOSKOWANY RODZAJ CZŁONKOSTWA  

 członek zwyczajny 

 członek wspierający 

 

III. DANE PODMIOTU 

 osoba prawna 

 osoba fizyczna  

 

IV. DANE WNIOSKODAWCY / PODMIOTU 

 

1. Imię (Imiona) i Nazwisko / Nazwa podmiotu  

 

 

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

 

1a. Poprzednia nazwa podmiotu (Proszę wypełnić tylko w przypadku zmiany nazwy podmiotu) 

 

 

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

 

2. Adres zamieszkania / siedziba 

 

 

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

 

3. Adres do korespondencji  (dotyczy podmiotu) 

 

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

 

4. Dane Wnioskodawcy / Podmiotu (W przypadku osób prawnych)  

 

 

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

NIP                                                                         REGON                                                          KRS 

 

 

5. Nr ewidencyjny PESEL  (W przypadku osób fizycznych) 

 

 

……………………………………………………….. 

 

5a. Dane kontaktowe (adres e-mail) 

 

 

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

 

5b. Dane kontaktowe (numer telefonu) 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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V. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY  

 

A) BĘDĄCEGO OSOBĄ PRAWNĄ 

 

6. Działając w imieniu …………………………………………………….zobowiązuję się do informowania Stowarzyszenia  

o zaistniałych zmianach, w stosunku do danych  wskazanych deklaracji członkowskiej, w tym o zaprzestaniu prowadzenia działalności 

– w terminie 7 dni od daty zaistnienia zmiany.  

 

7. Oświadczam, że według stanu na dzień  złożenia  deklaracji członkowskiej dane zawarte we wniosku oraz dane i informacje 

wynikające z załączonych do wniosku dokumentów są prawdziwe i aktualne  

 

 

 

………………………………………………………………………………………… 

Miejscowość, data i podpis osoby uprawnionej/osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy 

 

B) BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ 

 

8. Zobowiązuję się do informowania Stowarzyszenia o zaistniałych zmianach, w stosunku do danych  wskazanych przez mnie 

w deklaracji członkowskiej – w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany.  

 

9. Oświadczam, że według stanu na dzień  złożenia  deklaracji członkowskiej dane zawarte we wniosku oraz dane i informacje 

wynikające z załączonych do wniosku dokumentów są prawdziwe i aktualne. Przyjmuję do wiadomości, iż  ponoszę odpowiedzialność 

odszkodowawczą, za szkodę powstałą z tytułu wskazania nieprawdziwych danych w deklaracji członkowskiej.  

 

10. Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie jestem pozbawiony/pozbawiona praw publicznych, 

a także oświadczam, że popieram cele statutowe Stowarzyszenia i chcę zostać jego członkiem.   

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………… 

Miejscowość, data i podpis Wnioskodawcy 

 

 

VI. ZGODY 

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zadań Statutowych Stowarzyszenia Polskie 

Aquaparki i Pływalnie z siedzibą w Bochni, ul. św. Leonarda 34 (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a. RODO). 

 

 Oświadczam, iż zapoznałem(-am) się ze Statutem Stowarzyszenia i w pełni go akceptuję. Zobowiązuję się stosować                               

do regulaminów wewnętrznych, uchwał Walnego Zgromadzenia Członków oraz uchwał i zarządzeń Zarządu Stowarzyszenia. 

 

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenia Polskie Aquaparki i Pływalnie z siedzibą w Bochni, ul. św. Leonarda 34 

moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących 

działalności statutowej oferowanej przez Stowarzyszenia Polskie Aquaparki i Pływalnie przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

 

zanie moich danych osobowych w postaci podanego przeze mnie numeru telefonu przez 

Stowarzyszenia Polskie Aquaparki i Pływalnie z siedzibą w Bochni, ul. św. Leonarda w celu przesyłania informacji 

marketingowych dotyczących działalności statutowej oferowanej przez Stowarzyszenia Polskie Aquaparki i Pływalnie przy użyciu 

telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo 

telekomunikacyjne. 

 

 

 

………………………………………………………………………………………… 

Miejscowość, data i podpis Wnioskodawcy 
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Klauzula informacyjna 
 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 ( dalej RODO),  informujemy że: 

 

 

 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie Polskie Aquaparki i Pływalnie z siedzibą w Bochni, 

ul. św. Leonarda 34, wpisane do rejestru stowarzyszeń, pod nr KRS: 0000885590; NIP:  8681980385. 

2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia deklaracji członkowskiej, prowadzenia ewidencji członków 

Stowarzyszenia oraz jego działalności statutowej. 

3. W procesie rozpatrywania deklaracji członkowskiej Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej 

zgody. W przypadku natomiast przyjęcia Pana/Pani do Stowarzyszenia, dane osobowe przetwarzane są na podstawie 

przepisu prawa. 

4. Pana/Pani dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony roszczeń związanych 

z członkostwem w Stowarzyszeniu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes 

Administratora. 

5. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych 

w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie 

czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych. W szczególności podmioty świadczące na rzecz 

Stowarzyszenia usługi księgowe, administrowanie systemem informatycznym i dostawców narzędzi elektronicznych 

służących do przechowywania danych. 

6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres członkostwa w Stowarzyszeniu, a po jego upływie przez okres 

przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych na zasadach wskazanych w art. 20 Rozporządzenia, prawo wniesienia 

sprzeciwu. 

8. Posiada Pan/Pani również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku 

stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rozpatrzenia deklaracji członkowskiej oraz wpisu 

na listę Członków Stowarzyszenia. 
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu. 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………… 

Miejscowość, data i podpis Wnioskodawcy   

 

 

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

VII. ADNOTACJE ADRESATA WNIOSKU 

 

11. Data wpływu do stowarzyszenia .................................................. 

 

 

12. Informacja o sposobie rozstrzygnięcia wniosku 
 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

13. Data rozstrzygnięcia (przyjęcia lub odrzucenia) 

 

…………………………………………………………………………………………… 


