
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Dorosłych 
z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Żurawinka” 
z siedzibą przy ul. Żurawinowej 5/7, 61-455 Poznań 

Deklaracja członkowska 

Niniejszym deklaruję chęć dołączenia do Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci 
i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Żurawinka”. 

Chcę na miarę swoich możliwości wspierać Stowarzyszenie w niesieniu 
wszechstronnej pomocy, we wszystkich dziedzinach życia, osobom 
z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, w szczególności osobom 
z mózgowym porażeniem dziecięcym, a także ich opiekunom i rodzinom. 

Moje dane (prosimy wypełnić drukowanymi literami) 

Imię    

Nazwisko   

PESEL            

Nr telefonu          

Adres e-mail   

Ulica i nr domu   

Kod pocztowy 
i miejscowość 

  —    

Oświadczam, że zapoznałem/am się ze statutem Stowarzyszenia 
i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień. 

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego wizerunku (zdjęć i filmów wykonanych przez Stowarzyszenie) do promocji działalności 
statutowej Stowarzyszenia. 

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji zgodnie z ustawą 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 
Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”) informujemy, że Administratorem danych osobowych podanych powyżej jest 
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym “Żurawinka”, z siedzibą: 61-455 Poznań ul. 
Żurawinowa 5/7. Dane są zbieranie w celu realizacji statutowego celu Stowarzyszenia. Podstawą prawną przetwarzania danych jest 
Pani/Pana dobrowolna zgoda. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Dane będą przetwarzane aż 
do cofnięcia zgody, nie dłużej jednak niż do utraty statusu członka Stowarzyszenia. Ponadto, przysługuje Panu/Pani prawo do: (i) 
uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, (ii) żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub 
uzupełnienia niekompletnych osobowych, (iii) żądania usunięcia danych osobowych. (iv) żądania ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych, – jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne uzasadniające takie ograniczenie. (v) przenoszenia danych osobowych – 
poprzez otrzymanie ich od administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu przez uczestnika podmiotowi trzeciemu, 
(vi) złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku stwierdzenia, że dane 
osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych 
powinny być kierowane na adres e-mail: zurawinka@zurawinka.pl. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, 
jednakże niezbędne do przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia. 

_____________________________ _________________ 
czytelny podpis data 

Przyjęto do Stowarzyszenia uchwałą nr ____________________ z dnia _____________________ 
 


