Socios Wigry Suwałki - deklaracja członkowska
Imię i Nazwisko* ………………………………………………………………………
PESEL * …………………………………………………………………………..........
Adres e-mail * ………………………………………………………………………….
Numer telefonu kontaktowego * ……………………………………………………….
Data i miejsce urodzenia * ……………………………………………………………..
Proszę przeczytać i potwierdzić poniższe oświadczenia.
Ich potwierdzenie jest niezbędne celem przyjęcia w poczet członków Socios Wigry Suwałki.
Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia Socios Wigry Suwałki.
Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu w szczególności cele, zasady działania oraz
obowiązki wynikające z członkostwa. Oświadczam, że zostałem poinformowany, że na mocy Statutu
moje członkostwo w Stowarzyszeniu wygaśnie w przypadku zalegania z opłacaniem składek przez
okres dłuższy niż 3 miesiące. Zobowiązuję się wnieść jednorazową opłatę wpisową w wysokości 50
zł – każdy otrzyma okolicznościową koszulkę Socios Wigry Suwałki.
Proszę, by informacje o zwoływaniu Walnego Zebrania Członków, były wysyłane na:*
 adres email
 numer telefonu komórkowego
Proszę o nadanie mojemu członkostwu w Socios rangi:*
 Biało – niebieski członek Socios,
która zobowiązuje do opłacania składki w wysokości 25 zł/miesiąc
 Srebrny członek Socios,
która zobowiązuje do opłacania składki w wysokości 50 zł/miesiąc
 Złoty członek Socios,
która zobowiązuje do opłacania składki w wysokości …....... zł/miesiąc
(słownie: ……………………………………………………………….),
minimalna wysokość składki to 100 zł/miesiąc
 Wigraszek Socios – członek wspierający
która zobowiązuje do opłacania składki w wysokości 10 zł/miesiąc,
z tego przywileju mogą skorzystać osoby w wieku od 65 lat
Oświadczam, że równowartość miesięcznych składek zamierzam opłacać: *
 Co miesiąc
 Co kwartał (3 składki jedną płatnością)
 Co pół roku (6 składek jedną płatnością)
 Raz w roku (12 składek jedną płatnością)
*Pola wymagane

……………………………
data i podpis
Skan lub zdjęcie wypełnionej i podpisanej czytelnie deklaracji należy przesłać na adres mailowy
biuro@socioswigry.pl lub dostarczyć oryginał do siedziby Stowarzyszenia – ul. Zarzecze 26, 16-400 Suwałki
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ANKIETA

Wypełnienie niniejszej ankiety jest Twoją dobrowolną decyzją, jednak liczymy, że jako przyszły
Socio, już teraz pomożesz nam w realizowaniu naszego wspólnego celu. Będziemy wdzięczni za
wszelki uwagi, które pozwolą usprawnić pracę Stowarzyszenia Socios Wigry Suwałki.

Czy masz ciekawy pomysł, którym chcesz zainteresować Zarząd? Jeśli tak to opisz go:
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
Czy z racji Twojej pracy, pozycji zawodowej, posiadanych umiejętności, posiadanego sprzętu
możesz jakoś pomóc Stowarzyszeniu? Jeśli tak to opisz jak mógłbyś pomóc?
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
Czy chcesz i dysponujesz czasem by jako wolontariusz pomóc Stowarzyszeniu? *
 Niestety nie dysponuję wolnym czasem
 Tak mogę poświęcić trochę czasu na pomoc Stowarzyszeniu
Jeśli chciał(-a)byś coś jeszcze przekazać Zarządowi to napisz to poniżej:
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

………………………….
podpis
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”) niniejszym informujemy, że Administratorem danych
osobowych podanych w powyższej deklaracji członkowskiej jest Stowarzyszenie Socios Wigry
Suwałki z siedzibą w Suwałkach ul. Zarzecze 26. Dane są zbierane dla celów rekrutacji oraz
realizacji statutowych zadań Stowarzyszenia. Podstawą prawną przetwarzania danych jest
Pani/Pana dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia
zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Dane będą przetwarzane aż do cofnięcia zgody, nie dłużej jednak niż do utraty statusu członka
Stowarzyszenia.
Ponadto, przysługuje Panu/Pani prawo do:
1. uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach
przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych osobowych;
2. żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia
niekompletnych osobowych;
3. żądania usunięcia danych osobowych;
4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – jeżeli spełnione zostaną wymogi
prawne uzasadniające takie ograniczenie;
5. przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie ich od administratora w formacie
umożliwiającym ich przekazanie wybranemu przez uczestnika podmiotowi trzeciemu;
6. złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w
przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.
Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych
powinny być kierowane na adres e-mail: biuro@socioswigry.pl Podanie przez Panią/Pana
danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem przyjęcia i
członkostwa w Stowarzyszeniu.

TAK, oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych,
podanych w złożonej przeze mnie deklaracji przez Stowarzyszenie Socios Wigry Suwałki dla
potrzeb niezbędnych do rekrutacji i realizacji statutowych zadań Stowarzyszenia

………………………………..
podpis
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