
 

 

Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia  

Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” 

Ja, niżej podpisany(a), ………………………………………………..………………… 

urodzony(a) dnia …………………….19..…..r. zam. …..………………………………………………. 

…………………………..……………....…., PESEL ………………………, deklaruję wolę przystąpienia 

do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” i proszę o przyjęcie mnie w poczet członków.  

Oświadczam, że są mi znane postanowienia statutu Stowarzyszenia. Jednocześnie zobowiązuję się 

do przestrzegania tych postanowień wraz z prawomocnymi i podanymi mi do wiadomości zmianami,  

a także do przestrzegania prawnie podjętych uchwał organów Stowarzyszenia. Zobowiązuję się do 

aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i regularnego opłacania składek członkowskich 

pod rygorem wykluczenia z członkostwa.  

Numer telefonu ..................................................................................... 

E-mail .................................................................................................... 

Zawodowo pracuję jako........................................................................ 

Reprezentuję sektor: społeczny/gospodarczy/publiczny/mieszkańcy

  

Sektor publiczny - przedstawiciele jednostek sektora finansów publicznych oraz osoby pełniące funkcje 
związane z ich reprezentowaniem. Pracownicy gmin, powiatów, szkół, instytucji kultury, członkowie rad 

gmin oraz sołtysi.  
Sektor społeczny - organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, związki zawodowe  

i organizacje pracodawców, organizacje społeczno-zawodowe rolników oraz inne dobrowolne zrzeszenia  

i ruchy obywatelskie oraz kościoły i związki wyznaniowe, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie 
działalności pożytku publicznego- pracowników oraz osoby pełniące funkcje związane z ich 

reprezentowaniem 

Sektor gospodarczy – osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą, w tym 

przedsiębiorstwa społeczne, rolnicy i rybacy oraz osoby pełniące funkcje związane z ich reprezentowaniem. 

Mieszkańcy - osoby zamieszkałe na obszarze objętym LSR, nienależące do powyższych sektorów. 

 

 

........................................., dnia ......................      ……………………………  

                     (czytelny podpis) 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PORZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z przystąpieniem do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem 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). 

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest LGD „Kraina Rawki”, z siedzibą w Starej Rossosze 1. 

2. Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia. 

3. Moje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

                                                           
 właściwe podkreślić 



4. Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, 

jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do 

organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

5. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości członkostwa w Stowarzyszeniu. 

6. Wyrażam zgodę na informowanie mnie, na wskazany przeze mnie w deklaracji członkowskiej adres 

mailowy lub za pośrednictwem telefonu, o Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia LGD 

„Kraina Rawki” oraz o wszelkich wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie. 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa. 

8. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego wizerunku w formie dokumentacji fotograficznej  

z spotkań i wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Rawki”.  
 

 

........................................., dnia ......................      ……………………………  

                     (czytelny podpis) 

 


