Deklaracja Członkowska Towarzystwa Herpetologicznego NATRIX
Proszę o przyjęcie mnie w poczet Członków Towarzystwa Herpetologicznego NATRIX z
siedzibą we Wrocławiu, ul. Opolska 41/1, 52-010, w charakterze członka zwyczajnego.
Oświadczam, że znane mi są cele i zasady działania Towarzystwa ujęte w jego statucie
i regulaminach. Zobowiązuję się do ich przestrzegania.

................................
Miejscowość, data

…..………………………
własnoręczny podpis

Dane osobowe (prosimy wypełniać czytelnie drukowanymi literami)
1. Nazwisko i Imię/Imiona
…………………………………………………………………………………………………
2. Imiona rodziców:
…………………………………………………………………………………………………
3. Data i miejsce urodzenia:
…………………………………………………………………………………………………
4. PESEL:
…………………………………………………………………………………………………
5. Adres zamieszkania:
……………………………………………………………….…………………………………
6. Telefon i e-mail:
…………………………………………………………………………………………………

Zgoda na przetwarzanie danych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Towarzystwo
Herpetologiczne NATRIX, zwane dalej Towarzystwem, w celach niezbędnych do mojego
udziału w jego działalności. Zgodę wyrażam dobrowolnie. Wiem, że w każdej chwili będę
mógł/mogła odwołać zgodę poprzez pisemną informację o jej odwołaniu.
................................
Miejscowość, data

…..………………………
własnoręczny podpis

Klauza informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Herpetologiczne
NATRIX z siedzibą we Wrocławiu, ul. Opolska 41/1, 52-010, reprezentowane przez
Zarząd.
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach przyjęcia do Towarzystwa,
działalności w Towarzystwie oraz komunikacji wewnątrz Towarzystwa, w zakresie
działalności statutowej na podstawie art. 6 ust 1 pkt a, b i c ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.
 Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu formalnego usunięcia z listy
członków Towarzystwa, przeprowadzonego zgodnie z procedurami określonymi w statucie
lub do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
 posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do działalności
w Towarzystwie i stanowi warunek członkostwa. Niepodanie wymaganych w deklaracji
członkowskiej danych osobowych lub brak zgody na ich przetwarzanie będzie skutkowało
nieprzyjęciem do Towarzystwa w przypadku kandydatów na członków, lub usunięciem
z listy członków.

