
Deklaracja przystąpienia do: 

STOWARZYSZENIE POLSKICH PLECIONKARZY 

 

Imię i nazwisko  
Ulica i nr  
Miasto i kod pocztowy  
Województwo  
Obywatelstwo  
Numer dowodu 

osobistego/paszportu 
 

PESEL  
Telefon  
e-mail  
Strona www/ funpage  

Dodatkowo prosimy o informację – „zakreśl prawidłowy kwadrat”  

 Wyplatam z takich surowców jak : 

 Wiklina 

 Słoma 

 Papierowa wiklina 

 Rattan 

 Brzoza 

 Rogożyna 

 Inne surowce, 

jakie: …………………………… 

…………………………………. 

 Nie dotyczy 

 

Ja, niżej podpisana/y.......................................................zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie 

w poczet członków Stowarzyszenia Polskich Plecionkarzy. Oświadczam, że znane mi są 

postanowienia statutu, cele i zadania Stowarzyszenia. Jednocześnie zobowiązuję się do ich 

przestrzegania, aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i przestrzegania 

uchwał władz Stowarzyszenia. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej 

deklaracji na potrzeby Stowarzyszenia Polskich Plecionkarzy, zgodnie z ustawą z dnia 

29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U Nr 133, Poz. 883 z zm.) 

 

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

    Data, miejscowość                                                                                    podpis 

 

Adnotacje zarządu: 

 

Przyjęto do Stowarzyszenia w dniu........................................................................................ 

Skreślono z listy członków w dniu......................................................................................... 



Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

W związku z wstąpieniem w poczet członków Stowarzyszenia Polskich Plecionkarzy 

wyrażam świadomą i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. 

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 

wyrażonej powyżej jest Stowarzyszenie Polskich Plecionkarzy z siedzibą: Chrusty 1, 

62-590 Golina tel. 607 257 428  

2. Dane osobowe i zdjęcia będą zbierane i przetwarzane wyłącznie w celu: 

a. Prowadzenia i utrzymania ewidencji członków Stowarzyszenia Polskich 

Plecionkarzy 

b. Informowania o działaniach i spotkaniach Stowarzyszenia Polskich 

Plecionkarzy 

c. Informowania o zapłaconych i zaległych składkach członkowskich  

d. Realizacji celów statutowych Stowarzyszenia Polskich Plecionkarzy 

3. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu 

kontroli, monitoringu i sprawozdawczości działań Stowarzyszenia Polskich 

Plecionkarzy. 

4. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

5. Niniejszą zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie, zgłaszając swoje żądanie do 

Stowarzyszenia Polskich Plecionkarzy. 

 

 

………………………………..    ………………………………….. 

Miejscowość i data      Czytelny podpis 


