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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) 
informujemy, iż: 

1. administratorem danych osobowych Członków jest Stowarzyszenie Europejska Demokracja, Nadzieja i Otwartośd (SEDNO) 

w Warszawie (dane adresowe w KRS), 

2. dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb organizacyjnych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

3. dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w rozporządzenia,  

4. każdy Członek stowarzyszenia ma prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody, 

5. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 
Ja niżej podpisany*, 

1. imię (imiona)  ………………………………………………………………………………………….……….…………………, 

2. nazwisko  …………………………………………………………………………………………..…………………………, 

3. imiona rodziców  ……………………………………………………………………………………………………..………………, 

4. data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………………………………………………………….., 

5. obywatelstwo  …………………………………………………………………………………………………………………..…, 

6. miejsce zamieszkania ………………………………………………………………………………………………………………….…, 

7. dokument tożsamości**: 

a. dowód osobisty seria ……….. nr ……………..………. wydany przez 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….., 

b. paszport seria …..…….. nr …………………………………………………………………………………………..., 

8. adres poczty elektronicznej/e-mail ………………………………………………………………………………………………………., 

9. telefon:………………………………………………………………………………………………………., 

10. preferowany sposób komunikacji, w tym otrzymywania informacji o terminie Walnego Zebrania:  

a. mój adres e-mail 

b. sms na wskazany telefon komórkowy**. 

proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia Europejska Demokracja – Nadzieja 

i Otwartośd(SEDNO). 

Oświadczam, że jest mi znany Statut Stowarzyszenia oraz, że akceptuję jego cele oraz środki służące 

ich realizacji. Zobowiązuję się do przestrzegania Statutu, aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia 

oraz do regularnego opłacania składek członkowskich. 

Deklaruję wpłacanie miesięcznej składki członkowskiej w wysokości ………….. zł (informacja dla 
potrzeb tworzeniarocznego budżetu Stowarzyszenia) 

 
Miejscowośd ………………………….…………………………………….. data …………………………………………….……………..………….…. 

 

      Czytelny podpis ……………………………………………………………….. 

 
Członkowie rekomendujący 

1. Imię i nazwisko ………………………………………………………………………..……….….. podpis ………………..………………………… 

2. Imię i nazwisko ……………………………………………………………………….…..……….. podpis ………………..………………………… 

*wypełnid czytelnie drukowanymi literami 

**niepotrzebne skreślid 



UCHWAŁA O PRZYJĘCIU W POCZET CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA 

 

Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia nr……/…………..……. z ……………………………... 

Pan/Pani ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

został(a) przyjęty(a) w poczet członków Stowarzyszenia SEDNO. 

Nr członkowski ……………………………………………… 

 

Warszawa, ……………………………………………………………………………..r. 

(czytelne podpisy członków Zarządu) 

 

1. …………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………… 

5. ……………………………………………………………… 


