
 
 

Deklaracja przystąpienia do  
Stowarzyszenia Kraina św. Anny  

 
 

 

 

…………………………………………………………………………  

 
(Nazwa Instytucji - Imię i nazwisko Reprezentanta / Imię i nazwisko osoby fizycznej1) 

 

 

……………………………………………………………………………… 
(adres) 

 

 

 

……………………………………………………………………………… 
(telefon kontaktowy / e-mail) 

 

 
Po zapoznaniu się z treścią Statutu Kraina św. Anny, deklaruję wolę przystąpienia do tego 

Stowarzyszenia w charakterze członka zwyczajnego i pragnę wnieść swój wkład pracy społecznej w 

urzeczywistnianie celów Stowarzyszenia i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. 

W Stowarzyszeniu reprezentować będę sektor: 

 

 Mieszkaniec   Społeczny  

 Gospodarczy   Publiczny 

 

 

 

………………………….. r.                                        ……………………………………….. 
(miejscowość, data)                      (czytelny podpis lub pieczęć) 

 
_________________________________________________________________________________________ 

Adnotacje: 

 

Przyjęto do Stowarzyszenia w dniu ……………………………… uchwałą Nr ……………  

Zarządu Stowarzyszenia z dn. ……………………………. 

 

Skreślono z listy członków Stowarzyszenia w dniu ……………………………… uchwałą Nr …………… 

Zarządu Stowarzyszenia z dn. ……………………………. 

 

 
1 Dane reprezentanta sektora Społecznego, Gospodarczego, Publicznego lub Mieszkaniec; 



 
 

Ochrona danych osobowych. 

Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 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 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Kraina św. Anny  

z siedzibą w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Maria Muc-Łysy, ochronadanych@annaland.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby działalności statutowej 

Stowarzyszenia Kraina św. Anny na podstawie ustawy prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 

r. poz. 210, z 2018 r. poz. 723) oraz statutu Stowarzyszenie Kraina św. Anny - na podstawie art. 

6 ust. 1 lit., c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

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

danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz organ nadzorujący Stowarzyszenie – 

Marszałek Województwa Opolskiego.  

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane na czas członkostwa w Stowarzyszeniu.  

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo  

do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i inne prawa określone w ogólnym 

rozporządzeniu o ochronie danych osobowych. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania.  

9. Przekazane Stowarzyszeniu Kraina św. Anny dane osobowe nie są udostępniane, sprzedawane 

ani użyczane podmiotom trzecim, chyba że dzieje się to w przypadku wyraźnej zgody osoby, 

której dane dotyczą lub przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów 

prawa. 

 

…………….…..……………………… 

             Podpis  

mailto:ochronadanych@annaland.pl

