DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
STOWARZYSZENIA „MIĘDZY WISŁĄ A KAMPINOSEM”

Ja,

niżej

podpisany/a

niniejszym

deklaruję

chęć

wstąpienia

do

Stowarzyszenia

„Między Wisłą a Kampinosem”. Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
nie jestem pozbawiony/a praw publicznych oraz znany jest mi Statut Stowarzyszenia ,,Między Wisłą
a Kampinosem’’, którego zapisów zobowiązuję się przestrzegać.

Oświadczam, że w świetle ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn zm.) wyrażam zgodę na przechowywanie,
przetwarzanie i publikowanie dla celów związanych z działalnością Stowarzyszenia
,,Między Wisłą a Kampinosem’’ moich danych osobowych.

Jestem świadom/a tego, iż mam prawo do wglądu do moich danych, a także do ich
poprawiania i żądania usunięcia oraz oświadczam, że dane wpisane w niniejszym formularzu
są zgodne z prawdą.

DANE PERSONALNE KANDYDATA
1. Nazwisko ……………………………………………………………………………………
2. Imiona ……………………………………………………………………………….………
3. Data i miejsce urodzenia …………………………

4. PESEL ……….....………………

5. Seria i numer dowodu osobistego ………………………………………………..……….
7. Dokładny adres zamieszkania………………………………………………………..….....
………………………………………………………………………………………….….…….
8. Zatrudniony w …………………………………………………………………….….……..
9. Telefon ………………………………………............

10. e-mail ………………...……...

POZOSTAŁE DANE
Oświadczam, że jestem przedstawicielem następującego sektora (zaznaczyć jeden właściwy):



Publicznego (np.: gmina, powiat, uczelnie publiczne, jednostki badawczo-rozwojowe,
samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, państwowe lub samorządowe
instytucje kultury oraz państwowe lub samorządowe osoby prawne itd),



Społecznego (np.: osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej i nie będące
rolnikami, związki zawodowe, organizacje społeczno-zawodowe rolników,
stowarzyszenia, ruchy obywatelskie, fundacje itd.)



Gospodarczego (przedsiębiorcy, rolnicy)

Nazwa i adres podmiotu delegującego:
………………………………………………………………………………...…………
……………………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………...…………
……………………………………………………………………………………….......

Miejscowość, data i czytelny podpis kandydata

……………………………………………………………………….…………………..

Do niniejszej deklaracji należy dołączyć:
1. Dokumenty upoważniające do reprezentowania podmiotu na zewnątrz oraz rekomendacje

podmiotu delegującego (nieobowiązkowe, choć mile widziane).
2. Uchwałę Rady Gminy/Uchwałę Zarządu Stowarzyszenia (lub inny tożsamy dokument)

potwierdzający zgodę na przystąpienie osoby prawnej do Stowarzyszenia ,Między Wisłą
a Kampinosem’’.

Decyzja Zarządu Stowarzyszenia:
Na podstawie § 20 ust. 5 Statutu Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem’’, uchwałą
Nr ............................ z dnia .........................................Zarząd postanowił przyjąć/odmówić
przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem’’.

……………………, dnia ......................
(miejscowość i data)

Prezes Zarządu
……………………………………

