					

Warszawa, dnia ........................

Deklaracja Członkowska
Ja …………………………………….............................................................................
adres zamieszkania ……………………….………………………...................................
telefon komórkowy ..………......................……...........................................................
telefon stacjonarny …………………………….........................................................
email …………………..............................……...........................................................
deklaruję chęć wstąpienia do Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Miasto-Ogród Sadyba.

Jednocześnie oświadczam, że*
					
akceptuję cele działania i statut Towarzystwa oraz zobowiązuję się do brania udziału
w pracach Towarzystwa, w walnych zebraniach oraz do płacenia składek członkowskich,
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Miasto-Ogród
Sadyba moich danych osobowych podanych w deklaracji i pozyskanych w ramach
działalności Towarzystwa,
otrzymałem i zapoznałem się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Podpis: ………………………………

* proszę zaznaczyć właściwe kwadraty. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody uniemożliwi
przyjęcia Pani/Pana w poczet członków Towarzystwa

Informacja dla członków Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Miasto-Ogród
Sadyba dotycząca przetwarzania danych osobowych
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Miasto-Ogród Sadyba („Towarzystwo”) zbiera i przetwarza
dane osobowe udostępnione przez członków Towarzystwa zgodnie z obowiązującym prawem.
Zasady tego przetwarzania oraz Pani/Pana prawa z tym związane przedstawiamy poniżej:
Administrator danych osobowych

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Miasto-Ogród Sadyba z siedzibą w Warszawie, 02-907 Warszawa, ul. Jodłowa 19B, jest administratorem danych osobowych, czyli podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych członków Towarzystwa następuje w celu
- realizacji zadań statutowych Towarzystwa, w tym organizacji wydarzeń i imprez oraz akcji;
- obsługi Pani/Pana członkostwa w Towarzystwie;
- realizacji obowiązków Towarzystwa wynikających z przepisów szczególnych;
- informowania członków o działalności Towarzystwa, w tym o podejmowanych inicjatywach i organizowanych działaniach.
Dane osobowe są zbierane i przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i ich swobodnego przepływu („RODO”). Dane osobowe są także przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f
RODO, ponieważ jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Towarzystwa, polegających m.in.
na podejmowaniu działań w interesie mieszkańców i włączaniu ich w te działania lub uzyskiwaniu ich poparcia dla planowanych
inicjatyw.
Nie podejmujemy wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Dane osobowe każdej osoby będą przechowywane przez okres jej członkostwa w Towarzystwie, a po jego ustaniu – do chwili upływu czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń (np. o uregulowanie składek) lub przez inny okres określony przepisami prawa,
jednak nie dłużej niż przez 6 lat. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych po ustaniu członkostwa
w Towarzystwie, dane będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

Przysługujące prawa

Pani/Pana dane osobowe, jakie Towarzystwo przetwarza, obejmują imiona i nazwisko, adres zamieszkania, numery telefonów
i adresy email.
Dane osobowe podają Państwo dobrowolnie. Jednak ich nieudostępnienie lub żądanie usunięcia może uniemożliwić uczestnictwo
w Towarzystwie lub przekazywanie Państwu informacji o działalności Towarzystwa.
W związku ze zbieraniem i przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do żądania (i) dostępu do
Państwa danych, (ii) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, (iii) przeniesienia danych do innego administratora. Mogą Państwo także (iv) wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, (v) cofnąć zgodę na przetwarzanie danych
w każdej chwili, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu cofnięcia zgody.
W przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Towarzystwo narusza przepisy prawa,
przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Możemy przekazywać Państwa dane osobowe innym podmiotom, o ile jest konieczne w związku z działalnością statutową
i organizacją działań Towarzystwa, np. dostęp do danych mogą mieć podmioty świadczące dla Towarzystwa usługi, np.
w zakresie doradztwa, obsługi księgowej czy informatycznej, a także osoby pomagające w organizacji akcji i wydarzeń, w których
biorą Państwo udział oraz inni uczestnicy takich akcji.
Pani/Pana dane mogą być przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego w celu ich przechowywania w tzw.
„chmurze”, jednak tylko do operatorów, którzy przystąpili do programu Privacy Shield albo podpisały z Komisją Europejską tzw.
standardowe klauzule umowne.

Kontakt

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych i w razie jakichkolwiek wątpliwości z tym
związanych prosimy o kontakt pod adres Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Miasto-Ogród Sadyba, ul. Jodłowa 19B, 02-907
Warszawa, pod adres e-mail: towarzystwo@sadyba.info lub z Sekretarzem Towarzystwa, którego dane są dostępne na http://
www.miasto-ogrod-sadyba.pl/ w zakładce Towarzystwo/Zarząd.
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