DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
członkowie wspierający 1. stopnia

CZĘŚĆ A
IMIONA

NR PESEL

NAZWISKO

NUMER TELEFONU

ADRES EMAIL

ADRES ZAMIESZKANIA
w kolejności: województwo, kod pocztowy,
miejscowość, ulica, numer domu, numer mieszkania

OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że zapoznałem/am się ze statutem stowarzyszenia Polska 2050, z siedzibą w Warszawie, adres: Warecka
8/67, 00-331 Warszawa, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy,
pod numerem KRS 0000855870, posługującym się NIP 5252833251.
Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Stowarzyszenie Polska 2050 przekazanych przeze mnie danych osobowych w celach
administracyjnych oraz informacyjnych, jako administratora danych osobowych, w celu realizacji stosunku członkostwa (art. 6 ust. 1 lit. b, c, d, f RODO – 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).
Przyjmuję do wiadomości, że:
•

moje dane osobowe mogą podlegać profilowaniu i zautomatyzowanemu przetwarzaniu lub być przekazywane podmiotom trzecim, ponieważ administrator
korzysta z narządzi technologicznych udostępnianych przez podmioty trzecie dla celów rozsyłania informacji i hostingu treści na stronie www.polska2050.pl
[POLITYKA PRYWATNOŚCI].

•

mam prawo żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do
sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz ich przenoszenia,

•

mam prawo cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – w takim przypadku nie wpływa to na przetwarzanie danych
przed cofnięciem zgody, ale skutkować może zawieszeniem lub ograniczeniem moich uprawnień związanych z członkostwem w Stowarzyszeniu Polska 2050,

•

przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na naruszenie przez administratora danych zasad przetwarzania danych.

•

kontakt z administratorem możliwy jest za pośrednictwem poczty na adres administratora wskazany powyżej lub elektronicznie poprzez e-mail: rodo@polska2050.pl
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