
 

Deklaracja członkowska  

Ja, niżej podpisana/y proszę o przyjęcie mnie w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia Working Equitation Polska z 
siedzibą we Wrocławiu. Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania Stowarzyszenia. Zobowiązuje się 
do ich przestrzegania, regularnego opłacania składek, aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i wypełniania 
uchwał władz statutowych. 

Wrocław, dnia ………………………………………………...                 własnoręczny podpis  ........................................................................ 

 

Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę* na przynależność ……………………………………………………….……………………………………………….. 
w charakterze członka zwyczajnego do Stowarzyszenia Working Equitation Polska z siedzibą we Wrocławiu. 

Wrocław, dnia ……………………………………,                 

 imię i nazwisko oraz własnoręczny podpis opiekuna prawnego .................................................................................................. 
 
* przynależność do Stowarzyszenia małoletniego poniżej 16 lat wymaga zgody opiekuna prawnego 

Dane osobowe: (proszę wypełnić czytelnie drukowanymi literami) 

Imię i Nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Data urodzenia: …………………………………………………….…..………………  Pesel: ……………………………………………………………………..……….. 

Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………….. 

Telefon:  ……………………………………………………………………………………  E-mail: ……………………………………………………………………………… 

a. Administratorem ww. danych osobowych jest Stowarzyszenie Working Equitation Polska z siedzibą we Wrocławiu przy u. Zwycięskiej 2,  

53-033 Wrocław (dalej: Stowarzyszenie); 

b. Podane dane osobowe przetwarzane będą jako niezbędne do realizacji zobowiązań związanych z członkostwem w Stowarzyszeniu na 

podstawie art. 6 ust 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku; 

c. Ww. dane mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi IT oraz podmiotom uprawnionym na 

podstawie przepisów prawa; 

d. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego; 

e. Podane dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania członkostwa, a także po jego zakończeniu w celach dochodzenia 

ewentualnych roszczeń związanych z egzekwowaniem zobowiązań członkowskich a ponadto w celu wykonania obowiązków wynikających z 

przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, archiwizacyjnych. 

f. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo 

do przenoszenia danych; 

h. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

i. Podanie danych osobowych jest warunkiem przyjęcia Pani/Pana w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia.  

 

Osoba rekomendująca 1: 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………..……………… Data i własnoręczny podpis: ……………….………………………………… 

Osoba rekomendująca 2: 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………..……………… Data i własnoręczny podpis: ……………….………………………………… 
 

 

Uchwała Zarządu 

Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Working Equitation Polska z siedzibą we Wrocławiu z dnia ................................................…  

Pan/Pani ………………………………………………………………………………………………………………… został(a) przyjęta w poczet członków 
zwyczajnych Stowarzyszenia Working Equitation Polska z siedzibą we Wrocławiu. 

Wrocław, dn. ……………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

podpis Zarządu 

 


