DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia na rzecz Dobrej Praktyki Regulacyjnej.
Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania Stowarzyszenia na rzecz Dobrej
Praktyki Regulacyjnej GRP. Jednocześnie zobowiązuję się do ich przestrzegania, aktywnego
uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia oraz sumiennego wypełniania uchwał władz, a nadto
strzec godności członka Stowarzyszenia na rzecz Dobrej Praktyki Regulacyjnej GRP.

........................................, dnia ................

…………………………………………………………
(własnoręczny podpis)

Imię i nazwisko
Obywatelstwo
Wykształcenie (lic, mgr,
dr, prof.)
Doświadczenia
zawodowe
Adres do kontaktu
e-mail
Telefon
Członkowie wprowadzający:
1.
Podpis
2.

Podpis

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH
Ja, …………………………………………………….., niżej podpisany(a), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Stowarzyszenie na rzecz Dobrej Praktyki Regulacyjnej, dotyczących mnie danych osobowych,
wskazanych powyżej, w myśl przepisów do przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych (DZ. U. Nr 133, poz. 883) – dalej zwanej „Ustawą” w celach:
marketingowych,
informacyjnych, administracyjnych, statystycznych, księgowych i handlowych
oraz wyrażam zgodę na ich przetwarzanie również w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania
wskazany powyżej.
Niniejszym wrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w zbiorze danych
prowadzonym przez Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Regulacyjnej z siedzibą w Warszawie.
Oświadczam również, iż zostałem poinformowany(a) że ww. Stowarzyszenie będzie administratorem
danych
oraz
że
swoje
dane
osobowe
przekazuję
dobrowolnie.
Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia, a
także inne prawa w zakresie kontroli przetwarzania danych, uzyskiwania informacji o swoich prawach
w zakresie ochrony danych osobowych, żądania uzupełnienia, uaktualniania, sprostowania danych,
czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych, usunięcia danych ze zbioru. Jednocześnie
informujemy, że administrator ma prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu
Ustawy bez Pani/Pana zgody.
Oświadczam, że zostałam/em stosownie do przepisów Ustawy poinformowana/y przez
Stowarzyszenie o jego adresie i siedzibie, celu zbierania danych, prawie do wglądu do swoich danych
osobowych i ich poprawienia oraz kontroli przetwarzania, a dane te podałem dobrowolnie będąc
świadomym braku prawnego obowiązku ich podania. i przysługuje mi prawo dostępu do treści moich
danych oraz ich poprawiania.

…………………………………………………………….

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia nr .............z dnia ............... w sprawie przyjęcia w/w kandydata
…………………………………………………..na członka Stowarzyszenia.
Postanowiono co następuje:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...........................................

Podpisy Członków Zarządu
1. .........................................................................
2. .........................................................................

Data wpisania do ewidencji ...................................................,
nr członka Stowarzyszenia ........................................................

