DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, Rozdz. IIII § 10,
ust. 3 członkostwo zwyczajne nabywane jest po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej,
przedstawieniu listu rekomendacyjnego członka zwyczajnego Stowarzyszenia oraz podjęciu
przez Zarząd uchwały o wpisaniu w poczet członków.

Nazwisko………………………………………………………………………………………..
Imię (imiona) …………………………………………………………………………………...
Tytuł / stopień naukowy ………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania (ulica, nr domu, kod pocztowy, miasto)…………………………………....
…………………………………………………………………………………………………...
Adres email……………………………………………………………………………...
Adres do korespondencji ………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
Telefon …………………………………………………………………………………………..
Miejsce pracy……………………………………………………………………………………
Adres…………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko członka SEAP udzielającego referencji………………………………………..

Deklaruję swoje członkostwo w Stowarzyszeniu Edukacji Administracji Publicznej
i zobowiązuję się do opłacenia składek członkowskich w wysokości 150 zł. rocznie (wg. stanu
na dzień złożenia deklaracji). Przyjmuję do wiadomości, iż brak zapłaty składki członkowskiej
za dwa lata kalendarzowe uprawnia Zarząd SEAP do skreślenia mnie z listy członków
Stowarzyszenia.

………………………………..

…………………………………

data, miejscowość

podpis

rachunek bankowy:
BANK PEKAO S.A. 72 1240 1154 1111 0000 2149 1698

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 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) informujemy,
że:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Stowarzyszenie Edukacji Administracji
Publicznej z siedzibą w Łodzi przy Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź, w Sądzie
Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod nr: 0000085111, NIP: 9661396732,
REGON: 050841203. Z
Administratorem można się skontaktować pod adresem e-mail: seap.org@gmail.com a
także osobiście w siedzibie Administratora.
2. Z Administratorem można się skontaktować pod adresem e-mail: seap.org@gmail.com lub
pocztą tradycyjną na podany powyżej adres.
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1
lit. b rozporządzenia 2016/679, w celu przystąpienia do SEAP, na podstawie art. 6 ust. 1
lit. c rozporządzenia 2016/679 w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze w zakresie rozliczenia członkowstwa w SEAP oraz
w związku z dochodzeniem lub obroną roszczeń jako prawnie uzasadniony interes
Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia 2016/679.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez administratora przez okres niezbędny
dla bycia członkiem SEAP, a po tym okresie dla celów, przez czas oraz w zakresie
wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania
umowy. Brak podania danych osobowych będzie skutkował niemożliwością zawarcia i
wykonania umowy.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana
zdaniem, przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy unijnego rozporządzenia
2016/679.
8. Informujemy, iż odbiorcami danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania
decyzji, w tym nie będą profilowane.
10. Pan/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

………………………………………….
Przyjąłem/przyjęłam do wiadomości

