SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE
NR 25 STO W WARSZAWIE

Deklaracja Członkowska
Samodzielnego Koła Terenowego nr 25 w Warszawie
Społecznego Towarzystwa Oświatowego
Ja, niżej podpisany/a, ….…………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Społecznego Towarzystwa Oświatowego.
Oświadczam, że znana mi jest Deklaracja Programowa oraz postanowienia Statutu i uchwał
władz Towarzystwa, dostępnych na stronie internetowej www.sto.org.pl
Jednocześnie zobowiązuję się do ich przestrzegania, aktywnego uczestnictwa w działalności
Towarzystwa oraz terminowego opłacania składek członkowskich.
............................................., dnia ....................

..............................................................
(czytelny podpis)

Poniżej przedstawiam dane osobowe:
1. Nazwisko i imię (imiona) ….………………………………………………….……………………
2. Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………..…………………..
3. Adres zamieszkania, kod pocztowy …………………………………………..…………………..
4. Nr telefonu, e-mail ……………………………………….…………………….….…………….…
5. Inne dane (nieobowiązkowe), np. wykształcenie, zawód, kwalifikacje, doświadczenie
zawodowe, naukowe i społeczne, zdaniem kandydata, przydatne dla realizacji celów
Towarzystwa (wg uznania kandydata)
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..……………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
6. Swoją pomoc w szczególności deklaruję w obszarze ………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej
Deklaracji przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe na potrzeby realizacji celów statutowych Towarzystwa,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z
późn.zm.). Zgoda ta obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości do wszelkich celów związanych z
działalnością Towarzystwa. Jestem świadoma/y, że przysługuje mi prawo do kontroli przetwarzania podanych
przeze mnie danych osobowych, prawo dostępu do ich treści, ich poprawiania i wniesienia umotywowanego
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żądania zaprzestania przetwarzania ujawnionych danych osobowych ze względu na moją szczególną
sytuację, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych
albo przekazania danych innemu Administratorowi Danych. Powyższe zgody w każdym czasie mogą być
odwołane. Dane podaję dobrowolnie. Cofnięcie zgody, żądanie zaprzestania przetwarzania danych
osobowych lub sprzeciw powinny być skierowane na adres e-mail: zarzad25sto@gmail.com
Oświadczam, że zostałem/am powiadomiony/a, że Administratorem zbioru danych (w rozumieniu przepisów
Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 977)
zawierającego informacje pochodzące z niniejszej Deklaracji są Samodzielne Koło Terenowe
nr 25 Społecznego Towarzystwa Oświatowego, ul. Traktorzystów 16, 02-495 Warszawa oraz Biuro STO,
ul. Nowy Świat 39, 00-029 Warszawa.

..........................
(data)

…………………………………….……………….............................
( czytelny podpis)

Opinia komisji ds. członkostwa
Komisja ds. członkostwa w składzie:
1. …………………..……………………………………………….……. - przewodniczący
2. …………….…………………………………………………...….…..
3. …………….………………………………………………….………..

wnioskuje o przyjęcie/nieprzyjęcie p. ……………………………………………………….….…….………
w poczet członków SKT nr 25 STO w Warszawie.
Uzasadnienie:
………………………………………………………………………………………………………………..…..
……………………………………………………………………………………………………..……………..
…………………………………………………………………………………………………………..………..
Warszawa, …………………………..

.........................................
.........................................
..........................................
(podpisy członków komisji)
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