
D E K L A R A C JA CZŁONKA ZWYCZAJNEGO  
 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” 

Dane Członkowskie  

Nazwa lub imię i nazwisko:  

NIP/PESEL:  

REGON:  

Numer KRS:  

Adres siedziby lub 

miejsca 

zamieszkania: 

 

 

Miejscowość:  

Kod pocztowy:  

Poczta:  

Ulica:  

Nr domu/Nr lokalu  

e-mail:  

Numer telefonu:  

Reprezentowana gmina  

□ Sępólno 

Krajeńskie 
□ Więcbork  Sadki   Szubin □ Nakło nad Notecią 

□ Rogowo □ Żnin  Mrocza 
 Kamień 

Krajeński 
□ Gąsawa 

Osoba wskazana do reprezentacji w LGR (jeśli dotyczy) 

Nazwisko:  

Imiona:  

PESEL:  

Adres zamieszkania 

 

Miejscowość:  

Kod pocztowy:  

Poczta:  

Ulica:  

Nr domu/Nr lokalu  

e-mail:  

Numer  telefonu:  

Ja niżej podpisany/a   

Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, nie jestem pozbawiony/a praw publicznych oraz znany jest mi Statut Stowarzyszenia, którego zapisów zobowiązuję się przestrzegać. 

Oświadczam, iż będę działać na rzecz realizacji celów i zadań statutowych stowarzyszenia. Zobowiązuję się ponosić koszty związane z opłacaniem składek członkowskich. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” z siedzibą w Nakle nad Notecią, ul. Powstańców 

Wielkopolskich 6; KRS: 0000344403 (administrator danych osobowych) w związku z funkcjonowaniem Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki” zgodnie z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochronnych 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). Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. 

2. Jestem świadomy, że mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetrzymywane przez okres trwania członkostwa do ewentualnego odwołania zgody, a po 

takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. 

3. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego. 

4. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – adres e-mail i telefon dostępne na stronie 

www.lgrnaklo.org.pl 

 

Data i podpis osoby wskazanej do reprezentacji 
 

Reprezentowany sektor 

 publiczny   społeczny  gospodarczy □   mieszkańcy  

 

Miejscowość i data: 
 

 
 

Pieczęć (jeśli dotyczy):  
 

 

 
 

Czytelny podpis osoby/osób uprawniającej 

do reprezentacji:  

 

 

 
 


