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DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 
 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie w poczet członków Rzeszowskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci 
Niepełnosprawnych i Autystycznych „SOLIS RADIUS” w Rzeszowie.  

Deklaruję aktywne uczestnictwo w pracach Stowarzyszenia oraz przestrzegać postanowień statutu.  
 

Imię i NAZWISKO: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Telefon domowy: ………………………………………….   kom.: ……………………………………….   służbowy: ………………………………………. 
 
Dane dotyczące dziecka(ci), podopiecznego (Imię, nazwisko, data urodzenia, rodzaj schorzenia):  
  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………….. 
podpis wypełniającego deklarację 

 
 

OŚWIADCZENIE W  ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  
 

W związku z uczestnictwem Rzeszowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych „SOLIS 
RADIUS” w Rzeszowie w otwartych konkursach ofert, projektach oraz innych przedsięwzięciach służących realiza cji celów 
statutowych oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:  

1) administratorem moich danych osobowych, mojego dziecka (podopiecznego) jest Rzeszowskie Stowarzyszenie na Rzecz 
Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych „SOLIS RADIUS” w Rzeszowie; 

2) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych, mojego dziecka (podopiecznego) stanowi art. 23 ust. 1 pkt. 2 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr  101 poz. 926, ze zm.)  
– dane osobowe są niezbędne dla realizacji celów statutowych stowarzyszenia;  

3) moje dane osobowe, mojego dziecka (podopiecznego) mogą być przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia  
w ramach realizacji zadań, wyłonionych w konkursach ofert, projektach  oraz innych przedsięwzięciach służących realizacji 
celów statutowych; 

4) moje dane osobowe, mojego dziecka (podopiecznego) mogą zostać udostępnione lub powierzone do przetwarzania 
organizacjom samorządowym, rządowym i innym instytucjom, organizacjom oraz osobom prawnym i prywatnym, które 
przyznały lub przyznają środki materialne lub finansowe na realizację celów statutowych stowarzyszenia;  

5) mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, mojego dziecka (podopiecznego) i ich poprawiania. 

 

 

……………………………………………………….. 
podpis składającego oświadczenie 

Decyzja 
Wyżej wymieniony kandydat     został przyjęty    /     nie został przyjęty*     w poczet członków zwyczajnych 

Stowarzyszenia SOLIS RADIUS – Rzeszów 
 
 

……………………………………………………….. 
podpis i pieczęć członka zarządu 

___________________ 
*niepotrzebne skreślić 

ul. Goździkowa 11B;


	Strona 1

