
Deklaracja członkowska  
Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków  

Zespołu Szkół Zawodowych  

im. Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu 

Proszę o przyjęcie mnie w poczet Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół 
Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu w charakterze: 

  członka zwyczajnego 
  członka wspierającego 

Oświadczam, że znane mi są cele działania Stowarzyszenia, ujęte w jego statucie. Zobowiązuję się do 
przestrzegania praw i obowiązków Członków oraz aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia, 
regularnego opłacania składek i respektowania uchwał statutowych władz Stowarzyszenia, a nadto strzec 
godności Członka Stowarzyszenia. 

 

 .......................................................................   .......................................................................  
 miejscowość, data czytelny podpis 

imię 
pierwsze 

  imię drugie  
     

nazwisko   
nazwisko 
rodowe 

 

     
data urodz. 
rrrr-mm-dd 

  
miejsce 
urodzenia 

 

dane teleadresowe 
     

miejscowość   ulica  
     

nr domu   nr lokalu  
     

kod pocztowy   poczta  
     

e-mail   telefon  

Wypełnioną i podpisaną deklarację proszę przesłać w formie elektronicznej na adres  
stowarzyszenie@zsz-gostyn.com.pl lub pocztą tradycyjną na adres:  

 Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków  
 Zespołu Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich  
 ul. Tuwima 44 
 63-800 Gostyń 

Wpłaty składki członkowskiej (40 zł rocznie) proszę dokonywać na konto nr 73 1090 1258 0000 0001 2212 0168 

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół Zawodowych im. 

Powstańców Wielkopolskich nr ………………. z dnia …………….………….. o przyjęciu w poczet członków 

  ..................................................................  
 Pieczęć i podpis Prezesa  Zarządu 



Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

(dalej RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków 
Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu z siedzibą przy ul. Tuwima 44, 63-800 Gostyń, e-mail: 
stowarzyszenie@zsz-gostyn.com.pl. 

2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a RODO w związku z realizacją działań 
statutowych stowarzyszenia. 

3. Dostęp do danych osobowych posiadają upoważnieni członkowie Stowarzyszenia Absolwentów 
i Sympatyków Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu, podmioty upoważnione do odbioru danych na 
podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi podpisano umowę powierzenia przetwarzania 
danych osobowych. 

4. Dane osobowe nie będą  przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu 

przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego, wynikającego z przepisów prawa. 
6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu prawo: 

dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych. 

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji projektu przez Stowarzyszenie Absolwentów 
i Sympatyków Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu i wynika z przepisów prawa. 

9. Państwa dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowania decyzji, w tym również 
profilowaniu. 

 
 


