
STOWARZYSZENIE „MUMINKI” 

ul. Nowodworska 64, 54-438 Wrocław tel. 722 021 299, NIP 895-17-58-226     

D E K L A R A C J A   C Z Ł O N K O W S K A  
Proszę o przyjęcie mnie oraz osoby, nad którą sprawuję pieczę*, w poczet członków 

Wrocławskiego Stowarzyszenia Opieki Nad Dziećmi  i Osobami Specjalnej Troski.   

  

MOJE DANE:  

Imię i nazwisko:  .........................................................................................................................................  

Data i miejsce urodzenia:  ......................................................................................................................   

Adres korespondencyjny:  .....................................................................................................................   

 ............................................................................................................................. .................................................  

Telefon:  ........................................................  e-mail:  ................................................................................  
  

DANE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ  
(jeśli zgłaszana wspólnie)  

Imię i nazwisko:  ............................................................................................................................. ............  

Data i miejsce urodzenia:  ......................................................................................................................   

Adres korespondencyjny:  .....................................................................................................................   

 .............................................................................................................................................................................. 

Telefon:  ........................................................  e-mail:  ................................................................................  

Stopień niepełnosprawności:  ...............................................................................................................    
  

………………………………………..………………………….  

Podpis składającego wniosek  

 

  

Data przyjęcia wniosku:  ........................................................................................................................    
  

………………………………………..………………………….  

Podpis przyjmującego wniosek  

  

Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia zgodnie z uchwałą Zarządu z  

dnia …...................................................Nr ...........................................................  

  

………………………………………..………………………….  

Podpis Prezesa Zarządu  

W celu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie „MUMINKI” 

z siedzibą we  Wrocławiu, przy ul. Nowodworskiej 64, należy zaznaczyć krzyżykiem „x” poniżej 
wskazane pole.  

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych jako członka 
Stowarzyszenia „MUMINKI” z siedzibą we  Wrocławiu, przy ul. Nowodworskiej 64, w związku z 
przyjęciem mnie w poczet członków Stowarzyszenia.*  

Przyjmuję do wiadomości, że dotyczące mnie dane osobowe zawarte w dobrowolnie złożonym przeze mnie 
wniosku będą przetwarzane zgodnie z przepisami 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 (Dziennik Urzędowy 
Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).  



  

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych   

Administrator Danych  
Osobowych (ADO)  
  

Administratorem Twoich danych osobowych jest   
Stowarzyszenie „MUMINKI” z  siedzibą we Wrocławiu, przy ul. 
Nowodworskiej 64.   
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:  

• listownie na adres: ul. Obornicka 51/16, 51-113 Wrocław  
• emailowo: wot.muminki@gmail.com  

Cele przetwarzania 

Twoich danych 

osobowych  

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu powiadomienia o:  
• planowanych zebraniach w Stowarzyszeniu;  
• planowanych imprezach, wydarzeniach, wizytach  w 

Stowarzyszeniu   
• terminach i wysokościach należnych składek członkowskich;  

Twój numer telefonu jest nam potrzebny w przypadkach dotyczących 

wyłącznie nieprzewidzianych okoliczności takich jak np. choroba lub 

awaria.  

Podstawa prawna  
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie zgody, zatem 

podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest art. 7  rozporządzenia 

RODO.  

Okres przechowywania 

Twoich danych 
osobowych  

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie 

„MUMINKI”  do czasu ewentualnego wycofania zgody.  

Odbiorcy Twoich danych 

osobowych  
Twoje dane zostaną udostępnione jedynie podmiotom upoważnionym  

na podstawie przepisów prawa.  

Twoje prawa związane 

z przetwarzaniem 
danych osobowych  

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych 

osobowych:  
• prawo do wycofania zgody,  
• prawo dostępu do Twoich danych osobowych,  
• prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,  
• prawo do żądania usunięcia Twoich danych   
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych 

osobowych,  
• prawo do przeniesienia Twoich danych.  

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się ze Stowarzyszeniem.  

Prawo wniesienia skargi  
Podstawowym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych W przypadku 
nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, przysługuje 

Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

  

  

  
................................................................       

                data, podpis wnioskującego  


