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DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

(sektor publiczny) 

1. Cel złożenia formularza 

                     złożenie deklaracji                                                        aktualizacja danych            

2. Dane podmiotu  

Nazwa podmiotu:  

NIP:  REGON:  

Nazwa reprezentowanej 

gminy: 
 

Dane do korespondencji  

Miejscowość:  

Kod pocztowy, poczta:  

Ulica:  
Nr domu, nr 

lokalu: 
 

e-mail:  Telefon:  

  Po zapoznaniu się ze Statutem Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ oraz celami jego działalności, zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz   

zwracam się z prośbą o przyjęcie na poczet członków. Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych. W imieniu w/w 

podmiotu deklaruję/-my chęć przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ .Oświadczam, iż zamieszkuję obszar 

LGD ,,Sąsiedzi’’.  

*Klauzula Informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

 dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi", ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-

400 Łomża; 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - inspektor@lgd-sasiedzi.pl; 

3) podane dane osobowe przetwarzane będą w celach statutowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. 

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres jednego roku, licząc od kooca roku w którym nastąpi Pani/Pana rezygnacja 

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania 

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi przyjęcie do Stowarzyszenia; 

8) Pani/Pana dane nie będą profilowane. 

 

Dane osoby reprezentującej podmiot  

Imię (imiona) i nazwisko:  

Data urodzenia:  PESEL:  

Obywatelstwo:  Wykształcenie:  

Adres zamieszkania:  
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Zawód wyuczony:  
Zawód 

wykonywany: 
 

 

 

3. Załączniki: 

x uchwała lub inny dokument potwierdzający przystąpienie do LGD ,,Sąsiedzi’’ 

x wyciąg z właściwego rejestru 

   

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

                                                                                                                                 data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania 

                     

 

 


