DEKLARACJA CZŁONKOWSKA STOWARZYSZENIA KOBIETY FILMU
Ja niżej podpisana deklaruję przystąpienie do Stowarzyszenia Kobiety Filmu i oświadczam, że zapoznałam się
ze statutem i spełniam wymogi określone w §8 ust.1 oraz znane mi są cele i zadania stowarzyszenia. Niniejszym
zobowiązuję się do aktywnego uczestnictwa w jego działalności i wypełniania obowiązków członkowskich oraz
wpłaciłam składkę roczną w wysokości 50 zł na konto stowarzyszenia nr 52 1140 2004 0000 3702 8096 0166.
Wyrażam zgodę na umieszczanie moich danych osobowych w rejestrze członków stowarzyszenia i na
przetwarzanie ich w zakresie prowadzonej działalności statutowej przez Stowarzyszenie Kobiety Filmu zgodnie
z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych.
1.

………………………………………………………………………………………………………………………………
(imiona, nazwisko)

2.

………………………………………………………………………………………………………………………………
(data i miejsce urodzenia/ imiona rodziców)

3.

………………………………………………………………………………………………………………………………
(adres zamieszkania: miejscowość/kod pocztowy/ulica/numer domu/nr mieszkania)

4.

………………………………………………………………………………………………………………………………
(adres do korespondencji: miejscowość/kod pocztowy/ulica/numer domu/nr mieszkania)

5.

………………………………………………………………………………………………………………………………
(seria i numer dowodu osobistego/PESEL/NIP)

6.

..……………………………………………………………………………………………………………………………
(telefony kontaktowe/adres e-mail/Skype)

7.

………………………………………………………………………………………………………………………………
(zawód wykonywany/wykształcenie/rok ukończenia studiów)

8.

………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..………………………
(dorobek zawodowy/ tytuły/ rok produkcji)

9.

………………………………………………………………………………………………………………………………
(nagrody zawodowe)

10. ………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
(imiona i nazwiska 2 osób wprowadzających, ich zawód wykonywany, nr kontaktowy/adres e-mail)

……………………………………………….
(miejscowość, data i podpis)

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119, s. 1) (zwanego dalej „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie KOBIETY FILMU z siedzibą w Warszawie,
ul. Belwederska 44B/30, 00-594 Warszawa (zwane dalej „Stowarzyszeniem”).
2. Dane osobowe są przetwarzane przez stowarzyszenie w celu realizacji zadań statutowych, których
szczegółowy wykaz określa § 3 statutu Stowarzyszenia.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
a. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia polegającego na realizacji działalności
statutowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
b. wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Stowarzyszeniu w zakresie dokumentowania
zdarzeń gospodarczych dla celów podatkowych i rachunkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c)
RODO.
4. Odbiorcami Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa, a także podmioty świadczące Stowarzyszeniu usługi związane
z działalnością Stowarzyszenia oraz realizacją zadań statutowych, m.in. usługi księgowe, prawne,
podatkowe i windykacyjne, usługi archiwizacji dokumentów.
5. Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania celów statutowych
Stowarzyszenia, a także okres niezbędny dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi
roszczeniami przez stowarzyszenie. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez
czas wymagany przepisami prawa.
6. Posiada Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie
danych, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. Ma Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani, że przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia o ich ochronie.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do przyjęcia Pani w poczet członków
Stowarzyszenia.
Wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z powyższą klauzulą
informacyjną.

........................................., dnia ............................... roku
(miejscowość)

..........................................................
(czytelny podpis wnioskującego)

