DEKLARACJA
(prosimy wypełniać czytelnie drukowanymi literami)

Ja, niżej podpisany(a) .............................................................................................. proszę o
przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia Niskie Składki.
Oświadczam, że znane mi są postanowienia regulaminu, cele i zadania Stowarzyszenia.
Jednocześnie zobowiązuję się do ich przestrzegania, aktywnego uczestnictwa w działalności
Stowarzyszenia, regularnego opłacania składek i sumiennego wypełniania uchwał władz, a
nadto strzec godności członka Stowarzyszenia Niskie Składki.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych
przez Stowarzyszenie Niskie Składki zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie
danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz 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) w celach związanych z
działalnością statutową Stowarzyszenia. Przysługuje mi prawo wglądu w te dane, ich
poprawianie lub uzupełnianie.

……………...……..., dn. …....................

….……….........…...........…
własnoręczny podpis

Dane osobowe:
(prosimy wypełniać czytelnie drukowanymi literami)

1.

Nazwisko i imiona:

2.

Imiona rodziców:

3.

Data i miejsce urodzenia:

4.

Obywatelstwo:

5.

Miejsce zamieszkania:

6.

PESEL:

7.

Telefon i e-mail:

8.

Wykształcenie:

9.

Doświadczenie zawodowe:

10.

Pełnione funkcje publiczne:

11. Przynależność do organizacji, stowarzyszeń i partii politycznych (wcześniejsza i
obecna):

12.

Zakres deklarowanej pomocy dla Stowarzyszenia:

Informacje dla kandydata na członka Stowarzyszenia
1. W momencie przyjęcia w poczet Członków Stowarzyszenia powstaje obowiązek wpłacenia 50
zł wpisowego, które zalicza się w poczet składek.
2. Każdy członek zobowiązany jest do uiszczania miesięcznej składki członkowskiej na konto
Stowarzyszenia. W treści przelewu należy podać swój PESEL oraz okres na który zostają
opłacone składki członkowskie.
3. Obowiązek opłacenia składki członkowskiej powstaje od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym kandydata na członka przyjęto w poczet członków
Stowarzyszenia. Członek Stowarzyszenia składkę członkowską za dany miesiąc wnosi
najpóźniej do końca tego miesiąca.
4. Członek Stowarzyszenia może wnosić składkę członkowską za dowolny okres dłuższy niż
jeden miesiąc, przy zachowaniu warunków wymienionych w punkcie 3.
5. Istnieje możliwość ustalenia składek indywidualnych, wyższych niż zakładane. Członek
Stowarzyszenia, który chce je opłacać składa oświadczenie woli.

