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

 
DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA 

Ja, niżej podpisany(a) deklaruję chęć wstąpienia do 

Stowarzyszenia Miłośników i Posiadaczy Motocykla JUNAK SFM. 

1. Imię i Nazwisko  

2. 
Miejsce zamieszkania,  
adres do korespondencji 

 

3. PESEL  

4. Telefon kontaktowy  

5. Adres e-mail  

6. 
Czy posiadasz Junaka?  
Jeśli tak, to proszę podać typ i rok prod. 

 

 

Czego oczekujesz od Stowarzyszenia?  

 

 

 

Czym chciałbyś się zająć w Stowarzyszeniu?  

 

 

 

 

Oświadczam, że: 

• zapoznałem(am) się z Regulaminem Stowarzyszenia,  

• deklaruję chęć aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia, 

• zobowiązuję się do uiszczania miesięcznej składki członkowskiej zgodnie z Regulaminem 

 

 

....................................................................... 
Podpis deklarującego 
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Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 
 
W związku z deklarowaną chęcią członkostwa w Stowarzyszeniu Miłośników i Posiadaczy Motocykla JUNAK SFM 
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na informowanie mnie, na wskazany przeze mnie w 
deklaracji członkowskiej telefon, adres mailowy lub korespondencyjny o działalności Stowarzyszenia. 
 
 

Ogólna klauzula informacyjna 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – 
dalej RODO − informujemy, że: 

1. administratorem zebranych Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenia Miłośników i Posiadaczy 
Motocykla JUNAK SFM, z siedzibą w Grodzisku Wlkp. ul. Kąkolewska 94A, 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach wewnętrznych Stowarzyszenia, 
3. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu wykonania  

projektów realizowanych przez Stowarzyszenie, 
4. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 

członkostwa w Stowarzyszeniu, 
5. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, 
6. przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie co wiąże się równoznacznie z rezygnacją 

z członkostwa, 
7. zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt. A, dla zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych 

wskazujemy, że okres przechowywania danych osobowych upływa w momencie ustania członkowstwa. 
 
 
 
 

....................................................................... 
Podpis deklarującego 

 

 


