
 
 

DEKLARACJA  CZŁONKOWSKA 

 

Ja, niżej podpisany deklaruję chęć przystąpienia do Towarzystwa Przyrodniczego ALAUDA: 

Nazwisko i imię:  Data urodzenia:  

Adres zamieszkania:  

Kod pocztowy:  Miejscowość:  

Telefon:  e-mail:  

ADRES KORENSPODNECYJNY 

Identyczny z zamieszkania* TAK  NIE  

Adres korespondencyjny  

Kod pocztowy:  Miejscowość:  

 

 

Zainteresowania przyrodnicze, dotychczasowa działalność przyrodnicza: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj członkostwa:* Członek Zwyczajny  Członek Wspierający 

 

W jakie działania chciałbyś się włączyć, czego oczekujesz po członkostwie w Stowarzyszeniu:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Składkę członkowską w kwocie 20 zł/rok zobowiązuję się wpłacić na konto bankowe 

Towarzystwa Przyrodniczego ALAUDA: 

18 2490 0005 0000 4530 1294 7512 (Alior Bank) 



 
Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią lub mam ukończone 16 lat**. 

 

Oświadczam, że zapoznałem się ze statutem Towarzystwa, zobowiązuję się do jego 

przestrzegania. 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez 

Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA, z siedzibą w Toruniu przy ulicy Popiela 3/36, dla 

realizacji jego celów statutowych. Powyższe dane przekazuję dobrowolnie, zastrzegając sobie 

prawo do ich sprawdzania i poprawiania. 

 

 

Miejscowość:  Data:  Podpis:  

 

 
* )  niepotrzebne skreślić. 

**) osoby poniżej 16 roku życia  mogą należeć do Towarzystwa  za zgodą rodziców lub opiekunów. 

 



 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA (art. 13 i 14 RODO) 

 Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r. (RODO) 

 

Informacja o przetwarzaniu danych:  
1. Administratorem danych jest Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA, ul. Popiela 3/36, 87-100 

Toruń, adres biura i do korespondencji: ul. Skłodowskiej-Curie 65, 87-100 Toruń.  

2. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych: Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA, ul. 

Popiela 3/36, 87-100, e-mail: tp@alauda.org.pl;  

3. Rodzaj pozyskiwanych danych: dane osobowe, teleadresowe.  

4. Dane osobowe są przetwarzane przez Stowarzyszenie w celu realizacji zadań statutowych; 

5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) c) i e) RODO w celu 

związanym z zawarciem i wykonywaniem umowy oraz w celach archiwalnych; 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane będą przekazywane organom lub 

podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z 

żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną. 

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO  

8. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie członkostwa w Stowarzyszeniu, do czasu 

cofnięcia zgody czy wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym 

jest Urząd Ochrony Danych.  

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r. (RODO). 

 

 

Miejscowość:  Data:  Podpis:  

 

 

 
 


