
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA TOWARZYSTWA KARKONOSKIEGO 
 
Ja, niżej podpisany(a) .................................................................................... proszę o przyjęcie mnie 
w poczet członków Towarzystwa Karkonoskiego. 
 
Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania oraz program działania 
Towarzystwa. Jednocześnie zobowiązuję się do przestrzegania postanowień statutu, aktywnego 
uczestnictwa w działalności Towarzystwa i sumiennego wypełniania uchwał jego władz, a także 
regularnego opłacania składek członkowskich.  
 
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Zarząd Towarzystwa Karkonoskiego moich danych osobowych w 
celach informacyjnych, niezbędnych do realizacji zadań statutowych Towarzystwa (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z póź. zmianami). Oświadczam też, że zapoznałem (am) się z 
treścią klauzuli Informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobie przetwarzania ww. danych oraz o prawie dostępu do ich 
treści i ich poprawiania, 

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

 
 
Poniżej przedstawiam moje dane osobowe:  
 
1. Nazwisko i imiona: ...................................................................... 
2. Data urodzenia: ........................................................................... 
3. Nr dowodu osobistego i PESEL................................................. 
4. Adres miejsca zamieszkania: .................................................... 
........................................................................................................... 
5. Numer telefonu: .......................................................................... 
6. E-mail: .......................................................................................... 
7. Zawód: ......................................................................................... 
 
Przedstawiam także informacje o mojej działalności społeczno-zawodowej 
………………………………………………………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………………………………….  
(informacje o nazwach organizacji społeczno-zawodowych, w których działalności Pan/Pani uczestniczył (a) i uczestniczy, 
pełnionych w nich funkcjach oraz o swoich zainteresowaniach) 

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

 
 

UCHWAŁA ZARZĄDU TOWARZYSTWA KARKONOSKIEGO 
 
Uchwałą Zarządu Towarzystwa Karkonoskiego nr .......................... z dnia............................. 
Pan/Pani ...........................................................został(a) przyjęty(a) w poczet członków Towarzystwa. 
 
 
Bukowiec, dnia: .........................................................................................................................................  
data                                                                                                                                              podpisy dwóch członków Zarządu  
 

Klauzula informacyjna 
 

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie wyrażonej powyżej na przetwarzanie danych osobowych jest Towarzystwo 
Karkonoskie z siedzibą pod adresem: ul. Robotnicza nr 6, 58-533 Bukowiec, e-meil; towarzystwo@karkonoskie.org. 2. Dane 
osobowe zbierane są w celach informacyjnych, niezbędnych do realizacji zadań statutowych Towarzystwa Karkonoskiego 3. 
Przysługuje Pan/Pani prawo dostępu do treści danych w siedzibie Towarzystwa oraz ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak 
również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 4. Dane 
udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. 
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