
 

TOWARZYSTWO  PRZYTUŁKU 
ŚW. FRANCISZKA SALEZEGO W WARSZAWIE 

00-394 Warszawa, ul. Solec, 36 a,   www. przytuleksalezego.pl 
 

D E K L A R A C J A 
 

Ja, niżej podpisany/a   ……………………………………………………………………………………………………..………………… 

proszę o przyjęcie w poczet  członków Towarzystwa Przytułku  św. Franciszka Salezego w Warszawie  

Oświadczam, że znane mi są postanowienia Statutu, cele i zadania Towarzystwa.  

Jednocześnie deklaruję zobowiązanie do ich przestrzegania oraz aktywnego urzeczywistniania celów 

Towarzystwa, w tym opłacania należnych składek. 

 

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

czytelny własnoręczny podpis  

Dane kontaktowe: 

imię i nazwisko   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

rok urodzenia   ……………………………………… zawód ………………………….…………………….………………………………………………. 

adres do celów korespondencyjnych: 

…………………………………………..…..…………………………………………………………………………………………………………………………… 

telefon kontaktowy ……………………………….………………   e- mail  ……………………….…….……..……………………………………… 

 

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody* na przechowywanie i przetwarzanie przez Towarzystwo Przytułku  św. Franciszka 

Salezego w Warszawie  moich danych osobowych zamieszczonych  w niniejszym formularzu do nawiązywania kontaktu 

członkiem oraz w celach informacyjnych i  związanych z statutowymi dzianiami Towarzystwa.  

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody* na publikację  i rozpowszechnianie przez Towarzystwo wizerunku na potrzeby 

prowadzonej przez Towarzystwo dzielności, zarówno w formie fotografii jak i nagrao video wykonywanych w związku z  

prowadzoną działalnością statutową w każdej formie, bez ograniczeo czasowych i terytorialnych, nieodpłatnie i za 

pośrednictwem dowolnego medium, w szczególności poprzez zamieszczanie na stronie Towarzystwa pod adresem 

www.przytuleksalezego.pl mediach społecznościowych lub w materiałach promujących Towarzystwo.  

 

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

czytelny własnoręczny podpis  

* niepotrzebne skreślid    

 

http://www.przytuleksalezego.pl/


Klauzula informacyjna  

dla członków Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie 

 

Zgodnie z art. 13  ust 1-2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016)  dalej RODO informujemy, że: 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie , 

mieszczące się przy ul. Solec 36a  

 
1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Towarzystwo w celu  realizacji członkostwa i zadao statutowych, 
2. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 

 uzasadniony interes Towarzystwa polegający na realizacji działalności statutowej – na podstawie art. 6 ust. 
1 lit f RODO, 

 obowiązek prawny ciążący na Towarzystwie  w zakresie dokumentowania zdarzeo gospodarczych dla celów 
podatkowych i rachunkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO, 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 
na podstawie przepisów prawa oraz w przypadku organizacji wydarzeo wymagających zawarcia umowy 
ubezpieczenia – ubezpieczyciele, 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przez okres niezbędny do zrealizowania celów 
statutowych. Jeżeli dane osobowe będą konieczne do dokumentowania zdarzeo gospodarczych dla celów 
rachunkowych, dane te w tym zakresie będą przechowywane przez Towarzystwo tak długo jak długo będzie istniał 
prawny obowiązek Towarzystwa  do posiadania dokumentu tych zdarzeo, 

6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkowad brakiem możliwości 

członkostwa w Towarzystwie lub brakiem możliwości uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez 
Towarzystwo. 

 

Zapoznałem się, przyjąłem do wiadomości  i akceptuję powyższe  

 

 

Warszawa,  dnia …………….…………………………         ………………………..………………………..…………………………………………….. 
czytelny własnoręczny podpis  

Rekomendacje: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 

…………………………………………………………………. 

podpis rekomendującego 

Adnotacje porządkowe:  

Kandydata przyjęto w poczet członków Towarzystwa Uchwałą  Zarządu podjętą na posiedzeniu w  dniu 

……………………………….……………………………..…  

w imieniu Zarządu/sekretarz   
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