
  
  

DEKLARACJA   CZ ONKOWSKAŁ
CZ ONKA ZWYCZAJNEGOŁ

Polskiego Stowarzyszenia Sitodruki i Druku Cyfrowego

Wnosz  o przyj cie mnie w poczet cz onków zwyczajnychę ę ł
 Polskiego Stowarzyszenia Sitodruku i Druku Cyfrowego

Imi  ę Nazwisko  

PESEL  Telefon kontaktowy 

Cz onek wspieraj cy, którego jestem przedstawicielem*ł ą
Nazwa podmiotu: 

Adres e-mail: 

Adres do korespondencji:

Ulica Kod pocztowy 

Miejscowość Gmina/dzielnica

Krótki opis dzia alno ci i specjalizacji:ł ś

* Wype ni , je eli dotyczył ć ż
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O WIADCZENIAŚ

1. O wiadczam,  e  korzystam  w  pe ni  z  praw  publicznych  i  posiadam  zdolno  do  czynno ciś ż ł ść ś
prawnych.

2. O wiadczam, e zapozna em si  ze statutem Stowarzyszenia, popieram okre lone w nim celeś ż ł ę ś
i sposoby  ich  realizacji  oraz  zobowi zuj  si  do  przestrzegania  Statutu  i  uchwa  organówą ę ę ł
Stowarzyszenia. 

3. Zobowi zuj  si  do regularnego op acania sk adki cz onkowskiej cz onka zwyczajnegoą ę ę ł ł ł ł .

4. Wyra am zgod  na:ż ę

a. przesy anie drog  elektroniczn  na podany adres mailowy wszelkiego rodzaju zawiadoł ą ą -
mie , informacji oraz dokumentów ksi gowych dotycz cych realizacji zada  statutowychń ę ą ń
Stowarzyszenia;

b. udostępnienie podanych w  deklaracji  danych wszystkim uczestnikom Polskiego
Stowarzyszenia Sitodruku i Druku Cyfrowego, umieszczanie ich na stronie internetowej
Stowarzyszenia oraz w materia ach reklamowych i promuj cych Stowarzyszenie.ł ą

c. publikacj  i rozpowszechnianie przez Stowarzyszenie mojego wizerunku na potrzeby proę -
wadzonej przez Stowarzyszenie dzia alno ci, zarówno w formie fotografii jak i nagra  vił ś ń -
deo, wykonanych w zwi zku z prowadzon  dzia alno ci  statutow  w ka dej formie, bezą ą ł ś ą ą ż
ogranicze  czasowych i terytorialnych, nieodp atnie i za po rednictwem dowolnego meń ł ś -
dium,  w szczególno ci  poprzez zamieszczanie na stronie internetowej  Stowarzyszeniaś
pod adresem www.pssidc.org.pl lub w materia ach promuj cych Stowarzyszenie.ł ą

d. przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej Deklaracji na
potrzeby promocji dzia a  i realizacji celów statutowych Stowarzyszenia zgodnie  zł ń  ustawą
z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000)
oraz  zgodnie  z  Rozporz dzeniem Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  Unii  Europejskieją
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi zku z przetwaą -
rzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep ywu takich danych oraz uchył -
lenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO") . (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1).

5. Do czam podpisane o wiadczenie RODO.łą ś

* niepotrzebne skre liś ć

…………………………………..
Czytelny podpis

Wype nia Zarz d PSSiDCł ą

Przyj to w poczet cz onków zwyczajnych ę ł
Polskiego Stowarzyszenia Sitodruku i Druku Cyfrowego 

z dniem………………………………….

Uchwa a Zarz du nr……………………. z dnia………………ł ą

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

          czytelny podpis osób uprawnionych
            do reprezentacji Stowarzyszenia

http://www.pssidc.org.pl/


KLAUZULE INFORMACYJNE:

Zgodnie z art.13.ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z 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 ("RODO") . (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str.1).
informujemy, że:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Sitodruku i Druku Cyfrowego w Kra-
kowie z siedzibą w Krakowie, ul. Św. Filipa 23/4 31-150 Kraków, wpisane w KRS pod numerem 0000243189 ;

Z administratorem danych osobowych można kontaktować się poprzez adres e-mail:  biuro@pssidc.org.pl   lub
pisemnie na adres korespondencyjny Stowarzyszenia;

zebrane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia określo-
nych w Statucie oraz do:

1. prowadzenia i utrzymania ewidencji członków Stowarzyszenia,

2. informowania o działaniach i spotkaniach Stowarzyszenia,

3. informowania o zapłaconych i zaległych składkach członkowskich;

4. sporządzania list  obecności na Walnym Zebraniu lub podczas innych spotkań organizowanych przez
Stowarzyszenie;

5. w celach marketingowych i analitycznych

Przyjmuję do wiadomości, że: 
2. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez okres przynależności do Polskiego Stowarzyszenia Si -

todruku i Druku Cyfrowego. Ponadto, okres przechowywania danych może zostać przedłużony na okres
potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji;

zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych
osobowych na podstawie  przepisów powszechnie  obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym
dane osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze za-
wartej umowy, np. firmie obsługującej księgowość Stowarzyszenia, dostawcom wparcia informatycznego;

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

1. dostępu do swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, poprawienia, usunięcia lub ograniczenia
ich przetwarzania w przypadkach określonych w rozporządzeniu 2016/679;

2. w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679,
przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

3. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgod-
ność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem. Bę-
dzie się natomiast wiązać z wykluczeniem z grona członków Stowarzyszenia;
4. żądania od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych w przypadku cofnięcia członko-
stwa – na zasadach określonych w artykule 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego2016.679.

Zapoznałem się, przyjąłem do wiadomości i akceptuję powyższe własnoręcznym podpisem.

Miejsce: ____________________________                                     Data: _______________________________

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

                                                                     (Czytelny podpis członka: imię i nazwisko)   
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