Deklaracja Członkowska
Proszę o przyjęcie mnie w poczet Członków Bractwa Mundurowego RP w charakterze członka
zwyczajnego.
Oświadczam, że znane mi są cele, zadania i misja Stowarzyszenia, ujęte w jego statucie.
Zobowiązuje się do ich przestrzegania oraz aktywnego uczestnictwa w działalności organizacji.
Oświadczam, że spełniam warunki określone w statucie dla kandydata na członka zwyczajnego.
………………………………………
podpis
Dane osobowe: (prosimy wypełniać czytelnie drukowanymi literami)
1. Nazwisko i imię: ……………………………………………………………………………..
2. Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………...
3. Seria i numer dowodu osobistego ……….…………………………………………………..
4. PESEL ……………………………………………………………………………………….
5. Telefon/e-mail: ………………………………………………………………………………

ZGODA
na wykorzystanie wizerunku
wyrażam zgodę ( nie wyrażam zgody )1na nieograniczone czasowo wykorzystanie na stronie
internetowej oraz w mediach społecznościowych mojego wizerunku:
- w formie fotografii*,
- w formie ujawnienia mojego imienia i nazwiska*,
w celu dokumentowania i promowania działalności statutowej Bractwa Mundurowego
Rzeczypospolitej Polskiej.

............................................................

*Niepotrzebne skreślić

(podpis osoby wyrażającej zgodę)

Zgoda jest dobrowolna. W każdym momencie możecie ją Państwo wycofać, co nie wpływa na legalność przetwarzania przed
jej wycofaniem.
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Uchwała Zarządu
Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia nr …………………… z dnia…………………………...
Pan/Pani .............................................................................................. został(a) przyjęty(a)
w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia Bractwo Mundurowe RP.

Miejscowość, dn. ………………………………

KLAUZULA INFORMACJA RODO DLA KANDYDYATÓW I CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA „ BRACTWO MUNDUROWE RP”.
W związku z unijnym Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowch i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE, zwanym ogólnym rozporządzeniem o
ochronie danych osobowych (dalej „RODO”) informujemy, że Administratorem Państwa danych
osobowych jest Stowarzyszenie „Bractwo Mundurowe Rzeczypospolitej Polskiej“ zwane w
dalszej części dokumentu Stowarzyszeniem Bractwo Mundurowe RP, figurujące w KRS pod
numerem 0000846902 z siedzibą 70-316 Szczecin ul. Bolesława Krzywoustego 25 / 3A
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych osobowych, możecie się Państwo kontaktować:
a) Przez adres e-mailowy: zarząd1@bractwomundurowerp.pl
b) listownie: na adres 70-316 Szczecin ul. Bolesława Krzywoustego 25/3A.
1) Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania:
Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych oraz
wywiązania sie Administratora danych z obowiązków, wynikających z przepisów prawa a
w szczególności:
a)
b)
c)
d)
e)

realizacji zadań statutowych Administratora,
członkostwa w Stowarzyszeniu
budowania dobrego wizerunku Administratora,
techniczno-organizacyjnych,
statystycznych.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
a) przetwarzanie danych wizerunkowych kandydatów, członków zwyczajnych, członków
honorowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, tj. na podstawie artykułu 6 ust. 1
lit. a) RODO,
b) przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze w zakresie dokumentowania zdarzeń gospodarczych dla
celów podatkowych
i rachunkowych i odbywa się na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit c)
RODO.

c) przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w związku z prowadzoną
działalnością statutową
w tym ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, w celach
archiwalnych odbywa się na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. f) RODO.
3. Dobrowolność oddania danych osobowych:
a) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do przyjęcia Pani/Pana w
poczet członków Stowarzyszenia/ członkostwa zwyczajnego (członkostwa honorowego)
Stowarzyszenia Bractwo Mundurowe RP oraz uczestniczenia i korzystania z wydarzeń
organizowanych i prowadzonych przez Administratora w ramach działalności statutowej.
b) Wyrażanie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych wizerunkowych jest dobrowolne.

4) Okres przechowywania danych osobowych
a) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów
ujętych w ust. 3 oraz obowiązków archiwalnych i statystycznych, jak również dla
udokumentowania działalności Administratora.

5) Odbiorcy danych:
a. Pani/Pana dane możemy przekazywać następującym kategoriom podmiotów:
 Osobom pełniącym funkcje statutowe, w zakresie wykonywanych obowiązków
statutowych, a także osobom przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy
o pracę lub umowy cywilnoprawnej ( zatrudnionym w Stowarzyszeniu Bractwo
Mundurowe RP) w zakresie wydanych upoważnień.
 Niżej wymienionym kategoriom podmiotów, z których usług korzystamy przy
przetwarzaniu danych osobowych, w zakresie uregulowanym umowami
powierzenia przetwarzania danych osobowych:
bankom- w przypadku wykonywania operacji bankowych w relacji Stowarzyszenie –
Członek Stowarzyszenia ( kandydat na członka ).
podmiotom świadczącym usługi pocztowe tj. Poczta Polska i Kurierzy,
podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne (firmom hostingowym,
dostawcom usług IT).
podmiotom świadczącym dla nas usługi z zakresu pomocy prawnej, kadrowej,
księgowości, podatków lub usług doradczych na podstawie i w zakresie umów
powierzenia przetwarzania danych osobowych..
 organom państwowym uprawnionym na podstawie przepisów prawa - celem
wykonania ciążących na administratorze obowiązków,
6) Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Pani/Panu,
osobowych:

następujące prawa

związane z przetwarzaniem danych

a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, jeżeli
odbywa się ono na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO. Wycofanie zgody nie ma
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, przed jej cofnięciem. Zgodę
możecie Państwo wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na
nasz adres korespondencyjny lub mailowy.
b. prawo dostępu do danych osobowych,
c. prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe
oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
d. prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w
przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej
podstawy prawnej przetwarzania,
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
f. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, ze względu na
Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na
podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby
marketingu bezpośredniego,
g. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana
danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te
dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane
do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest
technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje
Pani/Panu tylko w stosunku do tych danych, które przetwarzamy na podstawie
umowy z Panią/Panem lub na podstawie wyrażonej zgody.
h. prawo do niepodlegania wyłącznie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w
tym profilowaniu,
i. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich.
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich, a więc poza teren
Unii Europejskiej.

8. Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie
Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w
formie profilowania), mogący wywoływać wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny
sposób istotnie wpływać na Pana/Pani sytuację.

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i nie wymaga podjęcia żadnych
działań po Państwa stronie.
Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną:

…………………………..…………………………………………………..

data i podpis kandydata ( członka) Stowarzyszenia BM RP. 2

Państwa podpis jest niezbędny do realizacji obowiązku wynikającego z art. 5 ust 2 RODO związanego z rozliczalnością
stosowania prawa w zakresie danych osobowych.
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