
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA  
WIELKOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA SOŁTYÓW 

 
Data ......................................................................................................... 
 
Ja* ............................................................................................................ 

(imię i nazwisko) 
 
zamieszkały / a*  

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

.................................................................................................................. 
(dokładny adres, ulica, miejscowość, kod, poczta) 

 

tel.*: ....................................e-mail*:………………………….…………....………… 

urodzony / a* .......................................................................................... 
(miejscowość, dzień, miesiąc, rok) 

*podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla 
celów związanych z przynależnością do Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów 

 
deklaruję wstąpienie do Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów. 
Znane są mi cele i zadania Stowarzyszenia oraz jego Statut. 
 

 

czytelny podpis 
 
Adres na korespondencję jeżeli jest inny niż zamieszkania: 
 
.................................................................................................................. 

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

Prosimy podkreślić pełnioną funkcję: sołtys / członek rady sołeckiej 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z prze-
twarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich da-
nych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że: 
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wielkopolskie Stowarzysze-
nie Sołtysów, ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500 Konin. 
2. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu: członkostwa w Wielkopol-
skim Stowarzyszeniu Sołtysów. 
3. Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt. A, dla zapewnienia rzetelności i przejrzystości 
przetwarzania danych osobowych wskazujemy okres przechowywania danych 
osobowych upływa w momencie ustania członkostwa. 
4. Przysługuje Pani/Panu: 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
e) prawo do przenoszenia danych; 
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
5. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 
a) wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie 
będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem; 
b) żądania od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych w 
przypadku cofnięcia członkostwa – na zasadach określonych w artykule 17 Roz-
porządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobo-
wych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrekty-
wy 95/46/WE. 
 
Zapoznałem/am* się, przyjąłem/przyjęłam* do wiadomości i akceptuję powyż-
sze własnoręcznym podpisem. 

 

czytelny podpis 
*niepotrzebne skreślić 


