DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
dla osób deklarujących przynależność do Samodzielnego Koła Terenowego

Ja, niżej podpisany(a) ................................................................................................................
proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Społecznego Towarzystwa Oświatowego (STO) należących

Poznaniu
15 w …………………………………………..
do Samodzielnego Koła Terenowego nr …………….
Oświadczam, że znana mi jest Deklaracja Programowa oraz postanowienia Statutu i uchwał
władz Samodzielnego Koła Terenowego i STO. Jednocześnie zobowiązuję się do ich przestrzegania,
aktywnego uczestnictwa w działalności Samodzielnego Koła Terenowego i STO oraz terminowego
opłacania składek członkowskich.
Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z informacją o zasadach przetwarzania danych
osobowych członków STO należących do Samodzielnego Koła Terenowego.
Oświadczam, że wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody (*) na dokonywanie doręczeń uchwał,
projektów uchwał procedowanych w trybie głosowania korespondencyjnego oraz zawiadomień na
podany niżej adres poczty elektronicznej.
......................................, dnia ...............................
(*) niepotrzebne skreślić.

...............................................
(podpis)

Brak zgody na dokonywanie doręczeń na podany adres poczty elektronicznej oznaczać będzie, że
doręczenia będą dokonywane listem poleconym lub w inny sposób zapewniający potwierdzenie
odbioru.
Podstawowe dane osobowe i kontaktowe:
1. Data urodzenia ..................................................................................................................................
2. Adres do korespondencji (z kodem pocztowym) ..............................................................................
............................................................................................................................................................
3. Numer telefonu ..................................................................................................................................
4. Adres poczty elektronicznej ................................................................................................................
Podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej oznacza zgodę na ich przetwarzanie w celach
związanych ze statutową działalnością Samodzielnego Koła Terenowego i STO. Ich podanie jest
dobrowolne.

(prosimy o umieszczenie tej części deklaracji na osobnej kartce)
Dodatkowe informacje przydatne, zdaniem kandydata, dla realizacji celów Samodzielnego Koła
Terenowego i STO.

5. Wykształcenie/kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, naukowe i społeczne
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Informacje podawane są dobrowolnie a ich podanie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich
przetwarzanie przez Samodzielne Koło Terenowe i STO w celu skorzystania z wiedzy i doświadczenia
członka STO w prowadzonej przez Samodzielne Koło Terenowe i STO działalności statutowej.
......................................, dnia ...............................

...............................................
(podpis)

Opinia komisji ds. członkostwa
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

……………………….........................................................
(podpisy członków komisji)

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych
członków STO należących do Samodzielnego Koła Terenowego
1) Administratorem danych jest Samodzielne Koło Terenowe Społecznego Towarzystwa
Poznaniu
15
Oświatowego (STO) nr ………..
w Poznaniu
……………, z siedzibą w ……………………………,
pod adresem
ul. Grunwaldzka 154, 60-309 Poznań
……………………………………………………………………………………………..
2) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z
zarzad@spolecznajedynka.pl
Zarządem
Koła pod adresem poczty elektronicznej: ……………………...
……………………..
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu podjęcia decyzji o przyjęciu lub odmowie
15 a w
przyjęcia w poczet członków STO należących do Samodzielnego Koła Terenowego nr ………,
przypadku decyzji o przyjęciu – w celu realizacji celów statutowych Samodzielnego Koła
Terenowego i STO, w tym kontaktowania się w sprawach działalności Samodzielnego Koła
Terenowego i STO oraz członkostwa w STO i przynależności do Samodzielnego Koła Terenowego –
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. na podstawie przesłanki wykonania umowy zawartej z
osobą, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie tej osoby1 a także, w zakresie numeru
telefonu i adresu poczty elektronicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie
zgody udzielonej przez kandydata przez podanie tych danych w deklaracji członkowskiej.
4) Dane dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, naukowego i
społecznego przetwarzane są w celu skorzystania z wiedzy i doświadczenia członka STO w
prowadzonej przez Samodzielne Koło Terenowe i STO działalności statutowej na podstawie art. 6
ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej przez kandydata przez podanie tych danych w
deklaracji członkowskiej.
5) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione STO oraz podmiotom przetwarzającym dane w
imieniu i na rzecz Samodzielnego Koła Terenowego i STO, w szczególności podmiotom zajmującym
się obsługą księgową, informatyczną lub prawną Samodzielnego Koła Terenowego i STO,
podmiotom uprawnionym do kontroli i nadzoru działalności Samodzielnego Koła Terenowego i
STO oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów
prawa.
6) W przypadku wybrania Pani/Pana do władz Samodzielnego Koła Terenowego, Pani/Pana dane
mogą zostać ujawnione w serwisach www Samodzielnego Koła Terenowego i STO oraz na profilach
Samodzielnego Koła Terenowego i STO w serwisie Facebook i w innych mediach
społecznościowych oraz udostępnione szkołom, dla których Samodzielne Koło Terenowe jest
organem prowadzącym.
7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres członkostwa w STO oraz, po ustaniu
członkostwa, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tego tytułu lub przez okres
przechowywania dokumentacji wynikający z postanowień obowiązujących przepisów prawa i
instrukcji archiwalnej Samodzielnego Koła Terenowego, przy czym zastosowanie będzie mieć
najdłuższy okres.
8) W przypadku decyzji o odmowie przyjęcia w poczet członków STO, Pani/Pana dane osobowe będą
przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tego tytułu lub przez okres
przechowywania dokumentacji wynikający z postanowień obowiązujących przepisów prawa i
instrukcji archiwalnej Samodzielnego Koła Terenowego, przy czym zastosowanie będzie mieć
najdłuższy okres.

Zgodnie z dominującą linią orzeczniczą oraz komentarzami do ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o
stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 210), członkostwo w stowarzyszeniu ma charakter umowy
cywilnoprawnej.
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