
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 
CZŁONEK WSPIERAJĄCY

Następująca osoba fizyczna lub prawna: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(pieczęć firmowa) 

zwraca się z prośbą o przyjęcie w poczet członków wspierających Stowarzyszenia Organizatorów 
Imprez Artystycznych i Rozrywkowych w Warszawie wpisanego do rejestru stowarzyszeń, innych 
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:  784287, REGON: 383288435, NIP: 
7010922590, (zwanego dalej „Stowarzyszeniem”) i oświadcza, że: 

1. uznaje i popiera cele i zadania statutowe Stowarzyszenia;
2. zapoznał/a się i akceptuje treść Statutu Stowarzyszenia oraz zobowiązuje się do:

a) aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia;
b) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
c) przestrzegania zasad etyki zawodowej organizatora imprez artystycznych i rozrywkowych;
d) regularnego opłacania składek członkowskich oraz innych dobrowolnych świadczeń na

rzecz Stowarzyszenia, do których się zobowiąże;
e) nie podejmowania żadnych działań sprzecznych z celami Stowarzyszenia;
f) promowania celów działalności Stowarzyszenia i dbania o jego dobre imię;

3. deklaruje pomoc finansową, rzeczową lub doradczą na rzecz Stowarzyszenia, na podstawie
odrębnych zobowiązań, stosownie do potrzeb Stowarzyszenia i własnych możliwości;

4. dobrowolnie przekazuje  Stowarzyszeniu następujące dane kontaktowe:

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: ………………….………………………………..………….……. 

Adres do korespondencji: ………………………..……………………………………………………………………………………. 

Numer telefonu: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Zmiana osoby upoważnionej do kontaktów ze Stowarzyszeniem lub jej danych kontaktowych może być 
dokonana w każdym momencie, jednakże zmiana taka wywołuje skutek względem Stowarzyszenia 
dopiero od chwili zawiadomienia go o tym  na piśmie. 

5. zobowiązuje się przekazać osobie wymienionej w pkt 4 powyżej informację o przekazaniu
dotyczących jej danych osobowych Stowarzyszeniu wraz z informacją o celu i  zakresie ich
przetwarzania przez Stowarzyszenie oraz innymi informacjami wskazanymi w treści art. 14 
Rozporządzenia 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, otrzymanymi od Stowarzyszenia.

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



 
 

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

podpis/y osoby/osób uprawnionych do reprezentacji kandydata 
 



INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 

Stowarzyszenie Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych w Warszawie wpisane do rejestru 
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:  784287, REGON: 383288435, NIP: 7010922590, zwane dalej 
„Administratorem” informuje, że przetwarza Pani/Pana dane osobowe następujących kategorii: imię i nazwisko, numer 
PESEL, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail. W sprawach związanych z 
przetwarzaniem Pani/Pana danych może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem  pisemnie (na wskazany powyżej 
adres siedziby).  

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach: 
1. przyjęcia Pani/Pana w poczet członków Stowarzyszenia; 
2. realizowania praw i obowiązków wynikających z Pani/Pana członkostwa w Stowarzyszeniu;  
3. realizacji przez Administratora obowiązków publicznoprawnych wynikających z Pani/Pana członkostwa w 

Stowarzyszeniu;  
4. ochrony prawnie uzasadnionych interesów Pana/Pani, Administratora, lub osoby trzeciej w związku z Pani/Pana 

członkostwem w Stowarzyszeniu, np. w celu dochodzenia roszczeń, albo obrony przed roszczeniami. 
Podanie przez Panią/Pana powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia Pani/Pana w 

poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia i utrzymywania tego członkostwa. 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach wskazanych w pkt 1-3 powyżej przez okres trwania Pani/Pana 

członkostwa w Stowarzyszeniu, a w celu wskazanym w pkt 4. powyżej, także przez okres, w którym mogą ujawnić się 
roszczenia związane z Pani/Pana członkostwem w Stowarzyszeniu, czyli przez 7 lat od końca roku, w którym członkostwo 
wygasło, w tym 6 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, a dodatkowy rok zastrzeżony jest na wypadek 
roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem.  
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przez Administratora przekazane następującym grupom odbiorców: 
a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów 

władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa oraz przysługujących tym podmiotom 
kompetencji, np. organowi nadzorczemu, kontrolującemu prawidłowość przetwarzania danych osobowych przez 
Administratora, organom podatkowym, organom wymiaru sprawiedliwości  itp.;  

b) osobom zatrudnionym u Administratora lub wykonującym na jego rzecz pracę społecznie, w zakresie, w jakim zostali 
upoważnieni przez Administratora do przetwarzania danych osobowych; 

c) podmiotom, którym Administrator zlecił poszczególne czynności związane z realizacją celów statutowych lub 
obowiązków prawnych, do których wykonania niezbędne będzie przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych przez Administratora ma Pani/Pan prawo do: 
a) dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 
b)  żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 
c) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo dobycia zapominanym”) – w przypadku gdy: 

• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 
• wniosła Pani/Pan skutecznie sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych przez Administratora; 
• dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, 
• dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 

d)  żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy: 
• kwestionuje Pani/Pan prawidłowość swoich danych osobowych, 
• przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się ich usunięciu, żądając w zamian ich 

ograniczenia, 
• Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale Pani/Pan potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub 

dochodzenia roszczeń, 
• wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy 

po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 
e) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją 

oraz przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego 
interesu Administratora; 

f) wniesienia skargi do organu nadzorczego - w przypadku gdy uzna Pan/Pan, iż przetwarzanie przez Administratora 
Pani/Pana danych osobowych narusza normy prawne. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, 
ani nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowych.  

 

 

 

Zapoznałem się dna: ………………………………. podpis:……………………………….…………………………………………………………… 

czytelny podpis kandydata na członka 
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