
DEKLARACJA

przyjęcia w poczet członków

     Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształcacego

im. Króla Jana III Sobieskiego

w Wejherowie

Proszę o przyjęcie mnie  w poczet członków Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego 

im. Króla Jana III Sobieskiego  w Wejherowie. Zobowiązuję się do przestrzegania Statutu Stowarzyszenia.

1. Imię i nazwisko 

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

2. Adres zamieszkania 

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

3. Telefon

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

4. Adres mail 

………………………………………………………………………………………………………

                                                               
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z  4.05. 2016)
(RODO) wyrażam zgodę przetwarzanie przez Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego   moich
danych osobowych zawartych w formularzu w celu otrzymywania komunikacji elektronicznej związanej z działalnością i projektami realizowanymi
przez SALO oraz ważnymi wydarzeniami organizowanymi dla absolwentów Liceum.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) (RODO)
informujemy, że:

1. Administratorem danych wskazanych jest Stowarzyszenie Absolwentów m Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego   z siedzibą
przy ul. Bukowa 2C , w Wejherowie (kod pocztowy 84-240), email: salo@onet.pl

2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu otrzymywania komunikacji elektronicznej związanej z działalnością i projektami realizowanymi
przez SALO oraz ważnymi wydarzeniami organizowanymi dla absolwentów Liceum.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane do momentu zgłoszenia cofnięcia zgody lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania
Państwa danych osobowych.

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich brak lub wycofanie zgody na ich przetwarzanie na potrzeby SALO wiąże się z  rezygnacją
członkostwa w Stowarzyszeniu.

5. Podane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione na mocy
prawa.

6. Dane  mogą  być  udostępniane  Liceum  Ogólnokształcącego  im.  Króla  Jana  III  Sobieskiego  celem  umożliwienia  działań  na  rzecz
absolwentów.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a  także prawo
sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (t.j. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu
9. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Zapoznałem się z powyższą klauzulą o ochronie danych osobowych.

--------------------------------------------------------
                                                                                                                                                           data i podpis 


