
(*) – niepotrzebne skreślić 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO STOWARZYSZENIA 
Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” 

 
 

Ja, niżej podpisany(a) ....................................................................................................... 

 
Reprezentuję gminę/ firmę/osobę prawną(*)   
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Stanowisko/funkcja(*) : ………………………………………………………………………………………… 
 
 
proszę o przyjęcie mnie w poczet członków zwyczajnych/wspierających(*) stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”. 
 
 
 Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu stowarzyszenia, jednocześnie zobowiązuję 
się do jego przestrzegania oraz aktywnego uczestnictwa w działalności stowarzyszenia i wypełniania 
uchwał władz.  
 

Oświadczam, że reprezentuję sektor (zaznaczyć właściwe znakiem x):     
 

 społeczny                 gospodarczy                 publiczny 

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

(miejscowość, data)      (własnoręczny podpis) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Dane osobowe: 
 
1. Imię i nazwisko ........................................................................................................................ 
 
2. Data i miejsce urodzenia .......................................................................................................... 
 
3. Miejsce zamieszkania, kod, nr telefonu ................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
4. Adres do korespondencji, nr telefonu ..................................................................................... 
 
.........................................................................................e-mail................................................... 

 
Informacja 

*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 Rozwój Ziemi 
Lubaczowskiej, ul. Mickiewicza 45, 37-600 Lubaczów; 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – inspektor.lgd.lubaczow@gmail.com; 
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 końca roku w 
którym nastąpi Pani/Pana rezygnacja 



(*) – niepotrzebne skreślić 

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. 
 
 
 

........................................................ 
 
          (własnoręczny podpis) 
 
 
 
 
 

Dane podmiotu – osoby prawnej: 
 
 
Nazwa ...................................................................................................................................... 

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

 
Data i dane wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 
 
 ..............................................................................................................................………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Adres do korespondencji, nr telefonu ..................................................................................... 
 
.........................................................................................e-mail................................................... 
 

 
      

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Adnotacje Zarządu: 
 
Uchwałą Zarządu nr ....................................... z dnia ............................... w sprawie przyjęcia ww. 
kandydata na członka stowarzyszenia postanowiono:  
 
............................................................................................................................................................. 
 
 
Podpisy Członków Zarządu: 

1. .................................................... 
 

2. .................................................... 
 

       3.   .................................................... 


