STOWARZYSZENIE
„LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA TYGIEL DOLINY BUGU”
ul. Warszawska 51, lok. 7
tel. 797 091 197
e-mail: biuro@tygieldoinybugu.pl

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
( sektor społeczny: organizacje społeczno- zawodowe rolników, stowarzyszenia, ruchy obywatelskie , inne
dobrowolne zrzeszenia i fundacje , związki zawodowe)

Dane Członkowskie
Nazwa podmiotu:
Numer wpisu do rejestru
Imię i nazwisko osoby
reprezentującej podmiot
Funkcja/stanowisko osoby
reprezentującej podmiot
NIP
REGON

Dane adresowe
Miejscowość:
Kod:
Ulica:
Nr domu:
Nr lokalu:
e-mail:
Telefon:

Deklaracja przystąpienia
Niniejszym………………………………. przystępuje do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa
Działania- Tygiel Doliny Bugu” w charakterze członka zwyczajnego.

Do reprezentowania ……………………………………. w Stowarzyszeniu wyznacza się
.…………………………………………………….
Jednocześnie oświadczam, że są nam znane postanowienia Statutu SLGD „TYGIEL DOLINY
BUGU” Zobowiązujemy się do przestrzegania tych postanowień wraz z prawomocnymi i
podanymi nam do wiadomości zmianami, a także do przestrzegania prawnie podjętych uchwał
przez organy SLGD „TYGIEL DOLINY BUGU”.

……………………………………………
Podpis i data (jeśli jest to pieczęć) :

Załączniki:
1. Uchwała lub inny dokument potwierdzający
przystąpienie do stowarzyszenia
2. Pełnomocnictwo.

*Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania
- Tygiel Doliny Bugu", ul. Warszawska 51 lok. 7, 17-312 Drohiczyn;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - inspektor@tygieldolinybugu.pl;
3) podane dane osobowe przetwarzane będą w celach statutowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – na
podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres jednego roku, licząc od końca roku
w którym nastąpi Pani/Pana rezygnacja;
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi przyjęcie do
Stowarzyszenia;
8) Pani/Pana dane nie będą profilowane.
……………………………………………
*Podpis i data (jeśli jest to pieczęć) :

