Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia
STOP BANKOWEMU BEZPRAWIU
nr KRS 0000573742; Regon 362456113
www.bankowebezprawie.pl kontakt@bankowebezprawie.pl
Ja, niżej podpisany/podpisana:
............................................................................................................................. ................
proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia „Stop Bankowemu Bezprawiu”
z siedzibą w Warszawie.
Oświadczam, że znam i akceptuję statut oraz zadania Stowarzyszenia.
Zobowiązuję się do ich przestrzegania, uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia, oraz
opłacania
składek
członkowskich
w
wysokości
minimum
100
zł
rocznie
(składka roczna płatna jednorazowo lub w dwóch częściach 2 x 50 zł) na konto
Stowarzyszenia o nr 90 7999 9995 0652 0877 6404 0001

Dane osobowe:
Nazwisko
Imiona

Adres do
korespondencji

Kod pocztowy

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

-

Województwo
PESEL
Telefon
e-mail
Informacja o administratorze danych
1.
Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu.
2.
Adres administratora danych: skr. pocztowa nr. 152 UP Warszawa 79 ul. Białobrzeska 22 02-363 Warszawa
3.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji dla potrzeb związanych z realizacją celów
Statutowych Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu - zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(DZ.U. z 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 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.

Miejscowość, data .............................................

Podpis ....................................................

Informacje o zasadach przetwarzania danych:

1. Administratorem danych osobowych członków jest Stowarzyszenie Stop Bankowemu
Bezprawiu skr. pocztowa nr. 152 UP Warszawa 79 ul. Białobrzeska 22 02-363 Warszawa,
iod@bankowebezprawie.pl
2.

Podstawą przetwarzania następujących danych osobowych: Nazwisko, Imiona, Adres do
korespondencji, PESEL, Telefon, e-mail jest niezbędność podania tych danych do
przyznania statutu członka Stowarzyszenia.

3.

Dane osobowe członków Stowarzyszenia będą przetwarzane do czasu utraty
członkostwa. Jednakże dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą
przechowywane przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa, w tym
przepisy prawa podatkowego.

4.

Na warunkach określonych w Rozporządzeniu i innych przepisach prawa, członkowie
Stowarzyszenia mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo
ich sprostowania, usunięcia (po złożeniu rezygnacji) lub ograniczenia przetwarzania.

5.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowej.

6.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.

7.

W trakcie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.

