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…………………………………………. 

Nazwa/ pieczęć podmiotu 

 

Deklaracja członkowska Stowarzyszenia Społeczeństwo i Nauka SPiN 

(członek wspierający) 

 

……………………………………………………..  

(imię i nazwisko, funkcja/ imiona i nazwiska, funkcje))  

     

jako osoba/y upoważniona/e do reprezentowania 

 

……………………………………………………………………………………. 

(nazwa podmiotu) 

Zgodnie z §  9 pkt 4 Statutu Stowarzyszenia SPiN będąc kierownikiem jednostki / posiadając  

pisemne upoważnienie kierownika jednostki /będąc upoważnionym/i do składania 

oświadczeń woli na podstawie ……………………………………………………………….*, 

proszę o przyjęcie reprezentowanego przeze mnie / przez nas* Podmiotu do Stowarzyszenia 

Społeczeństwo i Nauka SPiN w charakterze członka wspierającego. 
 
*niepotrzebne skreślić  

 

Oświadczam/y, że: 

− znana mi/nam jest treść Statutu Stowarzyszenia, akceptuję/akceptujemy zawarte w 

nim wartości, cele i zasady działania. Zobowiązuję/zobowiązujemy się do ich 

przestrzegania oraz aktywnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia, sumiennego 

wypełniania uchwał Władz, w tym terminowego płacenia składek, i dbania o dobre imię 

Stowarzyszenia, 

 

− zapoznałem/zapoznaliśmy się ze wskazanymi poniżej informacjami, dotyczącymi 

przetwarzania danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji, oraz 

potwierdzam/potwierdzamy spełnienie obowiązku informacyjnego zgodnie 

z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (2016/679) z dnia 

27 kwietnia 2016 r. wobec osoby rekomendowanej do reprezentowania Podmiotu 

w Stowarzyszeniu, 
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−  osobą rekomendowaną do reprezentowania Podmiotu w Stowarzyszeniu  jest 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

                                                      (imię i nazwisko) 

 

………………………….., dn…………..                            

………………………………………………………. 

     (własnoręczny podpis osoby składającej / osób składających 

Deklarację członka wspierającego) 

 

Dane Podmiotu:  

1. Pełna nazwa………………………………………………………………….. 

2. Adres siedziby ………………………………………………………………… 

3. NIP ……………………………. 

4. REGON ………………………………  

5. Adres strony www ………………………………………………………………………… 

6. Imię i nazwisko osoby reprezentującej Podmiot w Stowarzyszeniu 

……………………………………………….…………………………………………. 

7. Telefon …………………………………………………………………………………….. 

8. E-mail ……………………………………………………………………………………… 

 

Do Deklaracji dołączam/dołączamy: 

1. Kopię upoważnienia do reprezentowania Podmiotu (dotyczy osób działających na 

podstawie takiego upoważnienia); 

2. Oświadczenie o wysokości przychodu własnego wraz z dotacją podmiotową (jeżeli 

Podmiot taką otrzymuje) za poprzedni rok; 
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1. Informujemy, że administratorem podanych powyżej danych osobowych jest Stowarzyszenie 
Społeczeństwo i Nauka SPiN z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) pod adresem  
ul. Wybrzeże Kościuszkowie 20 (dalej jako „Stowarzyszenie”). 

2. Dane przetwarzane będą zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(dalej „Rodo”) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony 
danych osobowych.  

3. Dane przetwarzane będą w następujących celach: 
1) rozpatrzenia niniejszej deklaracji – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie 

uzasadniony interes Stowarzyszenia (art. 6 ust. 1 lit. f) Rodo), 

2) związanych z członkostwem w Stowarzyszeniu – przetwarzanie danych jest niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Stowarzyszeniu (art. 6 ust. 1 lit. c) Rodo), 

3) prowadzenia komunikacji związanej z członkostwem w Stowarzyszeniu w tym przesyłania 

informacji o działaniach prowadzonych przez Stowarzyszenie – podstawą prawną 

przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia (art. 6 ust. 1 lit. f) Rodo). 

4. Dane będą przetwarzane przez okres członkostwa w Stowarzyszeniu. Dane mogą być 
przetwarzane także po tym okresie do czasu zaspokojenia lub wygaśnięcia ewentualnych 
roszczeń związanych z członkostwem. 

5. Informujemy, że dane osobowe mogą być powierzane podmiotom świadczącym usługi na rzecz 
Stowarzyszenia oraz udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.   

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści podanych danych oraz prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania w odniesieniu do danych, gdzie podstawą przetwarzania jest 
prawnie usprawiedliwiony cel Stowarzyszenia (pkt. 3 ppkt. 1) i 3) oraz prawo do przenoszenia 
danych. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na działanie Stowarzyszenia do organu 
nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości 
rozpatrzenia niniejszej deklaracji i przystąpienia do Stowarzyszenia. 

9. Decyzje dotyczące podanych powyżej danych osobowych nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany.  

10. Kontakt ze Stowarzyszeniem, możliwy jest w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 
powyżej, lub w formie elektronicznej na adres e-mail biuro@stowarzyszeniespin.pl. 
Stowarzyszenie nie powołało inspektora ochrony danych. 

 

 

Uchwała Zarządu 

Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia nr…………………. z dnia ……………… 

 

.………………………………………………………………………..…………. został(a) przyjęty(a)  

w poczet członków wspierających Stowarzyszenia „Społeczeństwo i Nauka SPiN” 

 

…………………………….., dn. ……………………. 

 
 
 

……………………………………………………………………………………………… 
(za Stowarzyszenie) 

 

  

mailto:biuro@stowarzyszeniespin.pl

