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DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

Nazwa organizacji  

Siedziba organizacji  

Nr KRS  

Email organizacji  

Strona www  

Strona na Facebook-u  

Imię i nazwisko przedstawiciela  

Adres korespondencyjny  

Telefon kontaktowy  

E-mail  

  

Oświadczam/-y, że zapoznaliśmy się ze statutem Żyrardowskiej Federacji Organizacji Społecznych 
„DZIAŁAJ.MY” i deklarujemy chęć wstąpienia do związku stowarzyszeń. Deklarujemy 
przestrzeganie postanowień statutu i opłacanie składki członkowskiej ustalonej przez władze 
stowarzyszenia. 

 
 

Data i podpis osób 
reprezentujących organizację*: 

 

*do deklaracji należy dołączyć uchwałę właściwego organu organizacji o przystąpieniu do Federacji 

i wyborze przedstawiciela 

DECYZJA ZARZĄDU ŻYRARDOWSKIEJ FEDERACJI ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH 
„DZIAŁAJ.MY” 

Zarząd Federacji na posiedzeniu w dniu  podjął uchwałę  

o przyjęciu/nieprzyjęciu* organizacji składającej deklarację w poczet członków zwyczajnych. 

  

Prezes Zarządu Sekretarz 
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Klauzula informacyjna dla przedstawiciela organizacji członkowskiej  

Żyrardowskiej Federacji Organizacji Społecznych „DZIAŁAJ.MY” 

 

Uprzejmie informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, zwanych dalej danymi osobowymi jest Żyrardowska Federacja 

Organizacji Społecznych „DZIAŁAJ.MY”, ul. 1 Maja 60, 96-300 Żyrardów (zwana dalej FEDERACJĄ). 

2. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.  

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań FEDERACJI określonych w statucie oraz 

zawieranych umów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a), b), c) 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), a także na podstawie Ustawy z dnia 10 

maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000).  

3. Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana i mogą być udostępniane innym podmiotom: 

a. organom/podmiotom, którym FEDERACJA jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na 

podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów, w tym podmiotom oraz 

organom uprawnionym do otrzymania od FEDERACJI danych osobowych lub uprawnionych do żądania 

dostępu do danych osobowych; 

b. którym FEDERACJA powierzyła wykonywanie czynności związanych ze statutowymi obowiązkami lub 

wynikających z zawartych umów. 

4. Posiada Pani/Pan prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie 

używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane 

innemu administratorowi danych lub zażądać, aby FEDERACJA przesłała te dane do innego administratora. 

Jednakże FEDERACJA zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych 

osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy  

z FEDERECJĄ lub na podstawie Pani/Pana zgody 

5. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: 

a. przez okres realizacji celu przetwarzania danych osobowych, wskazany w obowiązujących przepisach prawa 

lub zawartej umowie; 

b. niezbędny do dochodzenia roszczeń przez FEDERACJĘ w związku z prowadzoną działalnością statutową 

lub w celu ochrony przed roszczeniami kierowanymi wobec FEDERACJI, na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa i zawartych umów, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń 

określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wycofania zgody na ich 

przetwarzanie, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego 

przetwarzania na zasadach określonych w art. 15, 16, 17, 18 i 21 ust. 1 RODO. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, 

8. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem przepisów prawa; w przypadku niepodania danych 

osobowych niemożliwe będzie udział Pani/Pana w działaniach FEDERACJI, 

9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

 

DATA:   ……………………………………….. 

 

PODPIS: ……………………………………….. 

 

 

 


