
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA – CZŁONEK WSPIERAJĄCY
Stowarzyszenia Branży Eventowej i Rozrywkowej

DANE CZŁONKA WSPIERAJĄCEGO

Osoba fizyczna lub prawna

Nazwisko

Imię

ADRES
Ulica i nr. lokalu

Kod Pocztowy Miejscowość

DANE KONTAKTOWE
E-mail

Telefon

Ulica i nr. lokalu

Kod Pocztowy Miejscowość

Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania Stowarzyszenia.
Jednocześnie zobowiązuje się do:

1) aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia
2) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
3) promowania celów działalności Stowarzyszenia i dbania o jego dobre imię

Zapoznałem się z doręczoną mi na piśmie informacją o przetwarzaniu danych osobowych oraz wyrażam  zgodę na
przechowywanie  i  przetwarzanie  moich  danych  osobowych zawartych  w  niniejszej deklaracji  na  potrzeby realizacji
celów  statutowych  SBER  zgodnie  z  rozporządzeniem 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Data Podpis



INFORMACJE DOTYCZĄCE
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),
informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Branży Eventowej i Rozrywkowej, ul. Smolna 38/1,
00-375 Warszawa.
2. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

a) przyjęcia w poczet członków
b) realizowania praw i obowiązków wynikających z Pani/Pana członkostwa w Stowarzyszeniu;
c) realizacji przez Administratora obowiązków publicznoprawnych wynikających z Pani/Pana członkostwa w

Stowarzyszeniu;
d) 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.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą
być inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe dla
Administratora lub 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.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (nie dłuższy niż 2 lata).
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub

niekompletne
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym).

7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych
osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z
obowiązującym prawem.
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Stowarzyszeniu Pani/Pana danych
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych
osobowych.
9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie
przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.
10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Data Podpis


	Osoba fizyczna lub prawna: 
	Nazwisko: 
	fill_3: 
	Ulica i nr lokalu: 
	Email: 
	Telefon: 
	Ulica i nr lokalu_2: 
	kod pocztowy: 
	kod pocztowy 2: 
	Miejscowosc: 
	Miejscowośc 2: 


