Międzynarodowe Stowarzyszenie
Studiów Śpiewu Gregoriańskiego
- sekcja polska
ul. Wieżowa 2/4
61-111 Poznań
………………………...
(miejscowość, data )

DEKLARACJA
Ja niżej podpisany/a ……………………………………………… ur. …………………….
w…………………… nr i seria dowodu osobistego………………… wyrażam chęć przynależności
do Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Śpiewu Gregoriańskiego – sekcji polskiej
z siedzibą w Poznaniu, jako członek zwyczajny i jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się
z treścią statutu Stowarzyszenia zobowiązując się do jego przestrzegania.
Wraz z niniejszą deklaracją dokonałem wpłaty rocznej składki członkowskiej w wysokości 50,- zł
na konto: 95 1050 1520 1000 0023 2163 9409.
Adres…………………………………….
…………………………..........................

……………………………
(podpis)

tel……………………...........................
e-mail:…………………………………

W związku z treścią przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane: RODO) niniejszym przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych w deklaracji członkowskiej
jest sekcja polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Śpiewu Gregoriańskiego,
zwane dalej: „Administratorem” lub „AISCGre-pl”.
2. Z Administratorem można skontaktować się pisząc na adres: ul. Wieżowa 2/4, 61-111
Poznań, lub: sekretariat@aiscgre.pl.

3. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w AISCGre jest prezes stowarzyszenia –
ks. Mariusz Białkowski.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych są prawnie uzasadnione interesy Administratora
wynikające z ustawy o stowarzyszeniach i Statutu AISCGre-pl. Oznacza to iż AISCGre-pl
musi przetwarzać Pani/Pana dane, aby przyjąć Panią/Pana w poczet członków AISCGre-pl,
informować o wszelkiej działalności statutowej, np. zapraszać na spotkania,
5. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych AISCGre-pl.
6. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie może
spowodować, iż AISCGre-pl nie będzie mogło przyjąć Pani/Pana w poczet członków
stowarzyszenia.
7. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. do czasu ustania członkostwa
w Stowarzyszeniu, przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z członkostwa,
niektóre dane osobowe mogą być przetwarzane ze względu na obowiązki spoczywające na
AISCGre-pl zgodnie z obowiązującym prawem.
8. Administrator może przekazać Pani/Pana dane poczcie polskiej, firmom kurierskim oraz
innym podmiotom w celu realizacji działań statutowych Stowarzyszenia.
9. Ma Pani/Pan prawo żądać od AISCGre-pl dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora jeśli czuje
Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem przysługuje Pani/Panu
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

………………………………
(podpis)

................................................................................................................................................
Potwierdzenie przyjęcia do Stowarzyszenia:
Poznań, ..............................
(podpisy)

