
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 
STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  

IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W BEŁCHATOWIE 
 

Ja, niżej podpisana/podpisany................................................................................................. zwracam  się z prośbą o przyjęcie 
mnie w poczet członków Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego 
w Bełchatowie.  Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania Stowarzyszenia. Jednocześnie zobowiązuję się 
do ich przestrzegania, uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i przestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia.  
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych podanych poniżej  przez Stowarzyszenie 
Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego w Bełchatowie w celach związanych             
z działalnością statutową. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną. 
Składkę członkowską w kwocie 30 zł należy wpłacać na konto Stowarzyszenia: 07114020040000320278431461 
Tytuł wpłaty: składka członkowska 
 
Bełchatów, dn. ...............................................                    Czytelny podpis: ................................................................................. 
 
Dane osobowe: 
Imię i nazwisko: ............................................................................................... 
Rok ukończenia I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego w Bełchatowie: .......................................  
Adres e-mail: .....................................................                   
Numer telefonu kontaktowego: ............................................ 

 

 
Klauzula informacyjna dla członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. 

Władysława Broniewskiego w Bełchatowie 
 

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rade (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 – RODO), Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I 

Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego w Bełchatowie informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. 
Władysława Broniewskiego w Bełchatowie, z siedzibą w I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego, 97-400 
Bełchatów, ul. 1 Maja 6. 
2. Dane będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego w Bełchatowie i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione 
na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez  Administratora do ich 
przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. 
3. Pani/Pana dane osobowe wynikające ze złożonej deklaracji członkowskiej przetwarzane będą przez okres pozostawania 
członkiem Stowarzyszenia.  
4.Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: 

- dostępu do treści swoich danych osobowych, 
- sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 
- usunięcia swoich danych osobowych, 
- ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
- przenoszenia swoich danych osobowych, 

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych. 
5.  Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pan/Pani prawo nie wyrazić 
zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie 
Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. 
6. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, 
przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi. 
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,          
a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie równoznaczne z brakiem możliwości realizacji celu ustawowego.  
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
 
 
 
Bełchatów, dn. ......................................                            Czytelny podpis: ............................................................................... 


