
 

 
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

 
 

……………………………………….. 
(miejsce i data wypełnienia deklaracji) 

 
 
Imię:                                ………………………………………………………………………… 
 
 
Nazwisko:                    ………………………………………………………………………… 
 
 
Data i miejsce urodzenia:  ………………………………………………………………………… 
 
 
Obywatelstwo :         ………………………………………………………………………… 
 
 
Adres do korespondencji:  ………………………………………………………………………… 
 

        ………………………………………………………………………… 
 
 
Telefon kontaktowy:        ………………………………………………………………………… 
 
 
Adres e-mail:                    ………………………………………………………………………… 
 
 
Ja niżej podpisana/podpisany .......................................................................… 
zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia United Nations             
Association Poland.  
 
Oświadczam, że znane mi są postanowienia Statutu Stowarzyszenia, jego zadania i cele.            
Zobowiązuję się jednocześnie do ich przestrzegania, aktywnego uczestnictwa w działalności          
Stowarzyszenia oraz przestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia.  
 
 

……………………………….………….. 
(czytelny podpis składającego deklaracje) 

W: www.unapoland.org F: www.facebook.com/una.poland Email: biuro@unapoland.org  
 Adres korespondencyjny: ul. Kobierzyńska 117a/8 30-382 Kraków, Polska 



 
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27             
kwietnia 2016 roku (dalej „RODO”) informujemy, że: 
 

1. Administratorem danych osobowych jest United Nations Association Poland, ul.         
Wyspiańskiego nr 5 lok. 60, 01-577 Warszawa, KRS 0000395887, biuro@unapoland.org          
(dalej „Stowarzyszenie”). 

2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji oraz          
uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia mających na celu realizacje jego celów          
statutowych. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda na          
przetwarzanie danych. 

3. Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt. A RODO okres przechowywania danych osobowych upływa w               
momencie ustania członkostwa w Stowarzyszeniu. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany jak i niezautomatyzowany. 
5. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii 
sprostowania swoich danych osobowych 
usunięcia swoich danych osobowych 
wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych osobowych 
przeniesienia danych osobowych 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

 
Ponadto uprzejmie informujemy, iż przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na           

przetwarzanie danych osobowych oraz prawo do żądania od administratora danych osobowych           
niezwłocznego usunięcia danych osobowych w przypadku cofnięcia członkostwa – na zasadach           
określonych w artykule 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 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. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie dokonane przed jej            
wycofaniem. 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji          
członkowskiej dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w poczet członków           
Stowarzyszenia oraz realizacji statutowych celów Stowarzyszenia, zgodnie z Rozporządzeniem         
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia                
10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z klauzulą                 
informacyjną dołączoną do deklaracji członkowskiej, z którą zapoznałem się. 
 
 

……….…………………….………….. 
(czytelny podpis składającego oświadczenie) 

W: www.unapoland.org F: www.facebook.com/una.poland Email: biuro@unapoland.org  
 Adres korespondencyjny: ul. Kobierzyńska 117a/8 30-382 Kraków, Polska 


