DEKLARACJA CZ ŁONKOWSKA
CZ ŁONKA ZWYCZAJNEGO

Polskiego Stowarzyszenia Sitodruki i Druku Cyfrowego
Wnoszę o przyjęcie mnie w poczet członków zwyczajnych

Polskiego Stowarzyszenia Sitodruku i Druku Cyfrowego

Imię

Nazwisko

PESEL

Telefon kontaktowy

Członek wspierający, którego jestem przedstawicielem*
Nazwa podmiotu:

Adres e-mail:

Adres do korespondencji:
Ulica

Kod pocztowy

Miejscowość

Gmina/dzielnica

Krótki opis działalności i specjalizacji:

* Wypełnić, jeżeli dotyczy
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O Ś WIADCZENIA

1. Oświadczam, że korzystam w pełni z praw publicznych i posiadam zdolność do czynno ści
prawnych.

2. Oświadczam, że zapoznałem się ze statutem Stowarzyszenia, popieram określone w nim cele

i sposoby ich realizacji oraz zobowiązuję się do przestrzegania Statutu i uchwał organów
Stowarzyszenia.

3. Zobowiązuję się do regularnego opłacania składki członkowskiej członka zwyczajnego.
4. Wyrażam zgodę na:
a. przesyłanie drogą elektroniczną na podany adres mailowy wszelkiego rodzaju zawiado -

b.

mień, informacji oraz dokumentów księgowych dotycz ących realizacji zadań statutowych
Stowarzyszenia;
udostępnienie podanych w deklaracji danych wszystkim uczestnikom Polskiego
Stowarzyszenia Sitodruku i Druku Cyfrowego, umieszczanie ich na stronie internetowej
Stowarzyszenia oraz w materiałach reklamowych i promujących Stowarzyszenie.

c. publikację i rozpowszechnianie przez Stowarzyszenie mojego wizerunku na potrzeby pro wadzonej przez Stowarzyszenie działalności, zarówno w formie fotografii jak i nagrań vi deo, wykonanych w związku z prowadzoną działalnością statutow ą w każdej formie, bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych, nieodpłatnie i za pośrednictwem dowolnego me dium, w szczególności poprzez zamieszczanie na stronie internetowej Stowarzyszenia
pod adresem www.pssidc.org.pl lub w materiałach promujących Stowarzyszenie.

d. przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej Deklaracji na

5.

potrzeby promocji działań i realizacji celów statutowych Stowarzyszenia 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 Unii Europejskiej
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi ązku z przetwa rzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchy lenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO") . (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1).
Dołączam podpisane oświadczenie RODO.

* niepotrzebne skreślić

…………………………………..
Czytelny podpis

Wypełnia Zarząd PSSiDC

Przyjęto w poczet członków zwyczajnych
Polskiego Stowarzyszenia Sitodruku i Druku Cyfrowego

z dniem………………………………….
Uchwała Zarządu nr……………………. z dnia………………

...................................................................
czytelny podpis osób uprawnionych
do reprezentacji Stowarzyszenia

KLAUZULE INFORMACYJNE:
Zgodnie z art.13.ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z 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") . (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str.1).
informujemy, że:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Sitodruku i Druku Cyfrowego w Krakowie z siedzibą w Krakowie, ul. Św. Filipa 23/4 31-150 Kraków, wpisane w KRS pod numerem 0000243189 ;
Z administratorem danych osobowych można kontaktować się poprzez adres e-mail: biuro@pssidc.org.pl lub
pisemnie na adres korespondencyjny Stowarzyszenia;
zebrane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia określonych w Statucie oraz do:

1.
2.
3.
4.

prowadzenia i utrzymania ewidencji członków Stowarzyszenia,
informowania o działaniach i spotkaniach Stowarzyszenia,
informowania o zapłaconych i zaległych składkach członkowskich;
sporządzania list obecności na Walnym Zebraniu lub podczas innych spotkań organizowanych przez
Stowarzyszenie;

5. w celach marketingowych i analitycznych
Przyjmuję do wiadomości, że:
2.

zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez okres przynależności do Polskiego Stowarzyszenia Sitodruku i Druku Cyfrowego. Ponadto, okres przechowywania danych może zostać przedłużony na okres
potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji;

zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych
osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym
dane osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, np. firmie obsługującej księgowość Stowarzyszenia, dostawcom wparcia informatycznego;
Przysługuje Pani/Panu prawo do:

1. dostępu do swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, poprawienia, usunięcia lub ograniczenia
ich przetwarzania w przypadkach określonych w rozporządzeniu 2016/679;

2. w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679,
przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

3. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem. Będzie się natomiast wiązać z wykluczeniem z grona członków Stowarzyszenia;
4. żądania od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych w przypadku cofnięcia członkostwa – na zasadach określonych w artykule 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego2016.679.
Zapoznałem się, przyjąłem do wiadomości i akceptuję powyższe własnoręcznym podpisem.

Miejsce: ____________________________

Data: _______________________________

….............................................................................................
(Czytelny podpis członka: imię i nazwisko)
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