Sypniewo, dnia …..............................r.
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Sypniewie

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Ja, niżej podpisany/a
….........................................................................................................................................................................................
zam. w …................................................................................. przy ul. ….........................................................................,
PESEL …......................................................
wnoszę o przyjęcie mnie w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych przy Zespole Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie z siedzibą w Sypniewie przy ulicy Kwiatowej 3 (dalej zwane
Stowarzyszeniem).
Oświadczam, że zapoznałem/łam się ze Statutem i Regulaminem Stowarzyszenia, akceptuję w pełni ich zapisy
i w ramach członkostwa w Stowarzyszeniu zobowiązuję się przestrzegać ich postanowień. Zobowiązuję się także
przestrzegać decyzji Stowarzyszenia wyrażonych m.in. w formie uchwał lub zarządzeń władz Stowarzyszenia.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności statutowej
Stowarzyszenia – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926 ze zm.).
Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku przez Stowarzyszenie lub
przez inne osoby działające na zlecenie Stowarzyszenia, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych oraz bez
konieczności każdorazowego zatwierdzania rozpowszechnienia. Powyższą zgodą obejmuję wykorzystanie,
utrwalanie, obróbkę, publikowanie i powielanie mojego wizerunku, wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i
metodami, za pośrednictwem dowolnego medium, w celu zgodnym z prowadzoną przez Stowarzyszenie
działalnością.
Oświadczam ponadto, że wykorzystanie mojego wizerunku zgodnie z powyższym oświadczeniem nie narusza
niczyich dóbr osobistych ani innych praw.
Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych), z tytułu
wykorzystywania mojego wizerunku na potrzeby wskazane w oświadczeniu.
Podstawa prawna oświadczenia - ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z
2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.).

…...................................................
czytelny podpis
Dane osoby składającej DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Imię/imiona i nazwisko …................................................................................................................
Wiek ….............. lat
Obywatelstwo …..............................................................................................................................
PESEL ….........................................................................................................................................
Seria i nr dowodu osobistego …......................................................................................................
Adres zameldowania …...................................................................................................................
…......................................................................................................................................................
Adres e-mail * …................................................................................................................................
Telefon …........................................................................................................................................
* Przyjmuję do wiadomości, że informacje dotyczące Stowarzyszenia będę odczytywał/a i przyjmował/a drogą telefoniczną, słowną lub mailową.

…...................................................
czytelny podpis

