DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów
Województwa Dolnośląskiego
przy Ośrodku Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W. Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Katowicach
Imię i nazwisko: ………………………………………………….…….………………………………………………….……….…………………………………….........
Stanowisko lub funkcja pełniona przez członka w podmiocie wymienionym w pkt.4: …………………………………………………………..........
Adres e-mail: …………………………….........................……..............………………, nr tel. …………....................................…….......……….
Nazwa gminy/starostwa:............... ………………………………..……………………….………………..…………..………………………….......……………
Dane podmiotu wymienionego w pkt 4:
Adres:………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………
NIP ……………………………………………………………………….……………….. nr tel. …………………………………………………....……………………….
Proszę o przyjęcie mnie w poczet Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Województwa Dolnośląskiego przy Ośrodku
Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W. Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Katowicach. Oświadczam, że
zapoznałam/em się z Statutem Forum i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych przeze mnie w deklaracji członkostwa w Forum
przez Administratora - Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa,
w celach wynikających z funkcjonowania Forum i uczestniczenia w pracach Forum, w tym informowania o spotkaniach w
ramach Forum oraz o działalności Forum.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wizerunku oraz publikacji mojego wizerunku na
stronie www.okst.pl oraz w sprawozdaniach Forum przez Administratora - Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej z
siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa, w celu dokumentacji i informowania o działalności Forum.
Administrator informuje, że niniejsza zgoda może być wycofana w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu
zgody na adres mailowy: osrodek@okst-panko.pl, wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
Podpis i data członka Forum ……………………………………………………………..……..

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, informujemy, że:
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administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, kontakt
mailowy pod adresami: osrodek@okst-panko.pl; lub biuro@okst.pl
administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych;
Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z działalnością Forum, w szczególności w celu kontaktu drogą mailową,
informowania o usługach, produktach i wydarzeniach związanych z uczestniczeniem w pracach Forum w tym informowania o spotkaniach
w ramach Forum oraz o działalności Forum, na podstawie zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO z art. 6 ust. 1 pkt a rozporządzenia;
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez działania Forum, do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych;
masz prawo żądać od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby:
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na
wstępie;
podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, zależne wyłącznie od Twojej zgody, ale jest warunkiem członkostwa w Forum;
decyzje podejmowane wobec Ciebie i Twoich danych osobowych nie będą podejmowanie w sposób zautomatyzowany, w tym nie zastosujemy
wobec nich profilowania.

Data i podpis osoby przystępującej/ego do Forum ………………………….…………………………………….……………
Potwierdzam, że w/w osoba jest upoważniona do udziału w spotkaniach w ramach Forum i zobowiązuję się do terminowego
regulowania kwartalnych składek członkowskich.
Data i podpis składającego deklarację (prezydent/burmistr/wójtstarostalub osoba upoważniona) …....…..…………..…………………………

Wypełnioną deklarację proszę przesłać faksem lub e - mailem na adres Ośrodka:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki,
40-005 Katowice, ul. Moniuszki 7, tel./fax.32 206 98 43, 32 253 84 09 wew.22; kom. 601 48 58 58
Email: szkolenia@okst.pl; lub epytasz@frdl.org.pl

