
DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA 

 DO STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW „OSIEDLE MIŁE” 

(zwanego dalej „Stowarzyszeniem”) 

 

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

Nr i seria dowodu tożsamości:  ......................................................................................................  

Adres zamieszkania:  ......................................................................................................................  

Tel. Kontaktowy: ............................................................................................................................  

e-mail:  ...........................................................................................................................................  

 

Ja niżej podpisana/y ……………………………………………………………………, oświadczam, że: 

 zapoznałam/em się i zrozumiałam/em treść (postanowienia) Statutu, zawarte w nim cele i 

zadania Stowarzyszenia, 

 zobowiązuję się do regularnej (comiesięcznej) wpłaty na rzecz Stowarzyszenia składek 

członkowskich w obowiązującej w danym miesiącu wysokości, 

 zapoznałam/em się, zrozumiałam/em treść i otrzymałem informację o sposobie, celach i 

podstawie prawnej przetwarzania moich danych osobowych w formie dokumentu zwanego 

„Obowiązkiem informacyjnym”, co poświadczam własnoręcznym podpisem, 

 wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie moich danych osobowych zawartych 
w niniejszej deklaracji na potrzeby związane z działalnością statutową i działalnością 
wynikającą z obowiązujących powszechnie przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000), 

 wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na doręczanie mi zaproszeń na walne zebrania członków 
poprzez e-mail, zgodnie z §16, ust. 2 statutu.  

 (*niepotrzebne skreślić) 

 

Informacja o sposobie wpłat składki członkowskiej 

Składkę należy wpłacać, do 5 dnia każdego miesiąca, na rachunek bankowy Stowarzyszenia nr: 

mBank 13 1140 2017 0000 4902 1137 6912. W tytule wpłaty należy podać nazwę ulicy i nr domu oraz 

wskazać miesiąc i rok, za który uiszczana jest wpłata w formacie miesiąc/rok (MM/RRRR). 

Aktualnie obowiązująca wysokość składki wynosi 30,00 zł (słownie: trzydzieści zł, 00/100). 

 

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

 Data Czytelny podpis składającego deklarację 

 

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

  Podpis przyjmującego deklarację  



Obowiązek informacyjny 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych - zwanym dalej RODO) Stowarzyszenie 

informuje, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Miłe, 
KRS: 0000342508, NIP: 5833093229, REGON: 220951179 z siedzibą w Gdańsku, ul. Jaworzniaków 

10, (80-180 Gdańsk) (dalej jako „Stowarzyszenie”);  

2) Osobą nadzorującą przetwarzanie danych w imieniu Administratora jest p. Rafał Durbacz, adres e-

mail: biuro@osiedlemile-stowarzyszenie.pl, tel. 607-338-229;  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach wynikających z prawnie uzasadnionego 

interesu administratora danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO związanym z wykonywaniem zadań 

statutowych stowarzyszenia oraz ewentualnego dochodzenia praw przysługujących Stowarzyszeniu;  

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: Kancelarie prawne obsługujące Stowarzyszenie i 

podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa. Bez wyraźnej 

Pani/Pana zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych;  

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej;  

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres Pani/Pana przynależności do 

Stowarzyszenia;   

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania w oparciu o przedłożony wniosek złożony do 

Inspektora Ochrony Danych, z wyłączeniem sytuacji, w których naruszałoby to prawa innych osób 

prawnych lub fizycznych lub Stowarzyszenia;  

8) posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  

9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych 

z przynależnością do Stowarzyszenia;  

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.  

 

 

 

Ja, niżej podpisany(a), oświadczam, że zapoznałem się z powyższymi informacjami i wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

 

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

 Data Czytelny podpis składającego deklarację 

mailto:biuro@osiedlemile-stowarzyszenie.pl

