
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie „Dolina Wełny”, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i oświadczam, że zostałem/am poinformowany(a), iż administratorem danych 
osobowych jest Stowarzyszenie „Dolina Wełny” z siedzibą w Mieścisku, dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom działającym na rzecz 
Stowarzyszenia oraz ze mam prawo wglądu do swoich danych osobowych zebranych przez administratora z możliwością ich poprawiania i uzupełniania zgodnie 
z aktualnym stanem. 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

STOWARZYSZENIA „DOLINA WEŁNY” 

(CZŁONEK ZWYCZAJNY – OSOBA FIZYCZNA) 

 

            Ja, niżej podpisany(a) …………………………….…………………………………………………. 
                                                       (imię i nazwisko – litery drukowane) 

ur. dnia ………………………………. w ………………………………..……………………………………... 
                                                                             (kod, miejscowość) 

legitymujący(a) się dowodem osobistym …………………………………….…………………….…….. 
                                                                                                                                                       (seria i numer dowodu) 

zamieszkały(a) …………………………………………………………………………………………………. 
                                                                                                  (ulica, numer, kod, miejscowość, gmina) 

PESEL ………………………..……….., numer tel. kontaktowego ……………………..………………... 

Adres e-mail: ……………………………………………………………………...…………...……………….. 

            Zgłaszam akces do Stowarzyszenia „Dolina Wełny” w charakterze CZŁONKA 

ZWYCZAJNEGO, akceptuję założenia Stowarzyszenia oraz zasady działania określone w 

Statucie. 

Oświadczam, że jestem przedstawicielem: 

  Sektora publicznego –  gminy i powiaty oraz uczelnie publiczne, jednostki badawczo-rozwojowe, samodzielne 

publiczne zakłady opieki zdrowotnej, państwowe lub samorządowe instytucje kultury 

oraz państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie  

odrębnych przepisów w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem 

przedsiębiorców. 

  Sektora społecznego –  organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia oraz podmioty 

prowadzące Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, Warsztaty 

Terapii Zawodowej, Zakłady Aktywizacji Zawodowej, kościoły i związki wyznaniowe, 

jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, 

także związki zawodowe i organizacje pracodawców, organizacje społeczno-

zawodowe rolników oraz inne dobrowolne zrzeszenia i ruchy obywatelskie (Koła 

Gospodyń Wiejskich, rady sołeckie, rady parafialne itp.) 

  Sektora gospodarczego –  podmioty prowadzące działalność gospodarczą, w tym przedsiębiorstwa społeczne, 

rolnicy i rybacy. 

  Mieszkańców –  osoby zamieszkałe na obszarze objętym LSR. 

            Oświadczam, iż w przypadku zmiany reprezentowanego sektora, zobowiązuje się w 

terminie 14 dni powiadomić o zaistniałym fakcie Stowarzyszenie „Dolina Wełny” i 

zaktualizować dane. 

…………………………………….……..  …………………………….. 
miejscowość, data  podpis 

 



Decyzja Zarządu Stowarzyszenia „Dolina Wełny” 

Zarząd Stowarzyszenia „Dolina Wełny” Uchwałą Nr ………………… z dnia …………...…………… 

postanawia przyjąć Pana/Panią: 

…………………………………………………………………………………………………………….………… 

(Imię i Nazwisko – litery drukowane) 

w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia „Dolina Wełny” 

 

 

 
………………………………………….. 

 Podpis Prezesa Zarządu 

 

• Data wpłynięcia deklaracji członkowskiej: ………………………………… 

• Data wpłynięcia modyfikacji: ………………………………… 


