
Marki, dnia …………………… r. 

 

DEKLARACJA 

przystąpienie do Stowarzyszenia  

„Ochotnicza Straż Pożarna w Markach” 

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia „Ochotnicza 

Straż Pożarna w Markach”. Oświadczam, że zapoznałem się z Statutem Stowarzyszenia, a jako 

członek stowarzyszenia dołożę wszelkich starań by realizować cele statutowe. 

 

imię i  nazwisko  _________________________________________________ 

data i miejsce urodzenia _________________________________________________ 

numer Pesel   _________________________________________________ 

nr dowodu osobistego _________________________________________________ 

adres zamieszkania  _________________________________________________ 

adres korespondencyjny _________________________________________________ 

numer telefonu  _________________________________________________ 

adres e-mail   _________________________________________________ 

Ja niżej podpisana/y _________________________________________________ 

legitymujący się dowodem osobistym nr ________________________________ oświadczam, 

iż jestem przedstawicielem ustawowym/ opiekunem prawnym w/w kandydata ubiegającego 

się o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia „Ochotnicza Straż Pożarna w Markach” oraz 

wyrażam zgodę na jego przystąpienie do w/w Stowarzyszenia. Jako przedstawiciel 

ustawowy/opiekun prawny wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Zarząd 

Stowarzyszenia „Ochotnicza Straż Pożarna w Markach”: TAK/NIE* danych osobowych 

kandydata w celach informacyjnych, niezbędnych do realizacji zadań statutowych 

Stowarzyszenia. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych. W przypadku zmiany danych 

osobowych lub kontaktowych zobowiązuję się niezwłocznie zawiadomić Stowarzyszenie 

w formie pisemnej. 

           
podpis przedstawiciela/opiekuna   podpis kandydata 

*niepotrzebne skreślić   



Administratorem Pani/Pana danych osobowych jako członka Stowarzyszenia (dalej: 

Członka) jest Stowarzyszenie „Ochotnicza Straż Pożarna w Markach” (dalej: Stowarzyszenie) 

z siedzibą w Markach, ul. Duża 1B, 05-270 Marki, wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 

XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000456448, NIP 1251620605, REGON 

14660451000000. 

Dane osobowe członków Stowarzyszenia są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

b 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 

(,,RODO”), art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz przepisów prawa krajowego w zakresie ochrony danych 

osobowych. 

 Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w celu umożliwienia kontaktu 

ze Stowarzyszeniem. 

 Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych członków, których 

usługi są niezbędne do wykonania statutu Stowarzyszenia, tj. między innymi podmiotom 

zapewniającym księgową, prawną, administracyjną i informatyczną obsługę Stowarzyszenia 

oraz podmiotom współpracującym z Stowarzyszeniem. 

Wyrażenie zgody na przechowywanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do 

realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. W przypadku braku wyrażenia zgody nie będzie 

możliwe przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia. 

 Dane osobowe użytkowników będą przechowywane do czasu ustania członkostwa 

w Stowarzyszeniu lub zgłoszenia żądania o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych. 

 Członkowi przysługuje prawo żądania od Stowarzyszenia dostępu do jego danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Członkowi 

przysługuje także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych 

osobowych oraz przeniesienia danych. 

 Członkowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego 

w sprawie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

Dane osobowe będą przechowywane do złożenia pisemnej informacji o "zapomnieniu" 

zgodnie z Artykułem 17 ust. 1 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które 

to ustanawia prawo do usunięcia danych, znane również jako "prawo do bycia zapomnianym". 

 

 

 

           
data i miejsce      podpis 

  (przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny) 

 

 

     
 podpis (kandydat) 



Imię i nazwisko:  
Adres korespondencyjny:  
email/nr telefonu:  
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
po dniu 25 maja 2018 roku 

Szanowni Kandydaci, 

Niniejsza informacja jest kierowana do Państwa z uwagi na fakt, iż ubiegają się Państwo 
o zostanie członkiem Stowarzyszenia  „Ochotnicza Straż Pożarna w Markach” i udostępniacie 
nam Państwo swoje dane osobowe, które przetwarzamy wyłącznie w konkretnych, wyraźnych 
i prawnie uzasadnionych celach i zgodnie procedurą rekrutacyjną w naszym stowarzyszeniu. 
Pragniemy Państwa poinformować, że w dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie 
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych1 (dalej również: Rozporządzenie lub RODO), 
które wprowadziło ujednolicone dla całej Unii Europejskiej zasady przetwarzania danych 
osobowych obowiązujące również nas jako Przedsiębiorcę. W związku z powyższym 
Rozporządzeniem pragniemy Państwa poinformować o zasadach przetwarzania danych oraz 
przysługujących Państwu prawach, które mają zastosowanie od 25 maja 2018 roku 1). 

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych pozostaje:  

1. Stowarzyszenie „Ochotnicza Straż Pożarna w Markach” z siedzibą w Markach, ul. Duża 
1B, 05-270 Marki, KRS 0000456448, NIP 1251620605, REGON 14660451000000 
w zakresie świadczeń wynikających z statutu Stowarzyszenia „Ochotnicza Straż 
Pożarna w Markach”. 

W ramach określonych przepisami prawa oraz zgodnie z udzielonymi przez Państwa 
zgodami, dane osobowe wykorzystywane są przede wszystkim do celów kontaktów ze 
Stowarzyszeniem, uzyskania członkostwa oraz w przypadku pozytywnego przejścia procesu 
zostania członkiem Stowarzyszenia, z wyłączeniem prowadzenia marketingu bezpośredniego 
oraz przekazywania Państwa danych do państw spoza Unii Europejskiej oraz EOG. Ponadto, 
Państwa dane osobowe są przetwarzane przez nas w celu wykonania obowiązków nałożonych 
na nas przepisami prawa. 

W osiągnięciu wskazanych powyżej celów, przetwarzamy Państwa dane osobowe sami, 
a także przekazujemy Sądom oraz innym organom i podmiotom, w celu zapewnienia Państwu 
pełnego zadbania o Państwa interesy. W wyjątkowych sytuacjach dane osobowe 
przekazujemy również organom państwowym (np. Komendzie Powiatowej PSP), które 
nadzorują pracę Stowarzyszenia „Ochotnicza Straż Pożarna w Markach” i sprawują pieczę nad 
pełnionymi przez Stowarzyszenie obowiązkami. 

Państwa dane będą przetwarzane i przechowywane przez Administratora danych na czas 
niezbędny ze względu na cel ich przetwarzania. W przypadku, gdy dane osobowe 
przetwarzane są w celu pozostania członkiem Stowarzyszenia, dane będą przechowywane do 
czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, następnie zostaną trwale zniszczone (w przypadku 
złożenia w papierowej formie). 

 

  



Wskazujemy niniejszym katalog Państwa uprawnień w stosunku do danych osobowych po 
dniu  
25 maja 2018 roku: 

1. sprostowanie (poprawienie danych); 

2. usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie w sytuacjach, gdy prawo to nie jest 
wyłączone; 

3. ograniczenia przetwarzania danych; 

4. dostęp do informacji o danych oraz samych danych; 

5. przenoszenia danych do innego administratora; 

6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych; 

7. prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Wnioski indywidualne dotyczące Państwa praw związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych prosimy od dnia 17.11.2021r. roku kierować:  

1) pisemnie na adres siedziby: ul. Duża 1B, 05-270 Marki;  

2) osobiście w siedzibie stowarzyszenia: ul. Duża 1B, 05-270 Marki; 

3) mailowo na adres: zarzad@ospmarki.pl   

 

Powyższa informacja nie wymaga od Państwa podejmowania żadnych dalszych działań. 
Wszelkie dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym 
o ich wykorzystywaniu i zabezpieczaniu oraz przysługujących Państwu uprawnieniach 
i warunkach wykorzystania będzie można uzyskać w siedzibie, mailowo pod adresem: 

Stowarzyszenie „Ochotnicza Straż Pożarna w Markach”, ul. Duża 1B, 05-270 Marki; 

e-mail: zarzad@ospmarki.pl 

 

Jednocześnie informujemy Państwa, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych na cele 
związane ze członkostwem w Stowarzyszeniu i może być w każdej chwili przez Państwa 
cofnięta bez podania przyczyny. Cofnięcie zgody spowoduje, że od chwili złożenia przez 
Państwa oświadczenia o cofnięciu zgody Stowarzyszenie „Ochotnicza Straż Pożarna 
w Markach”, nie będzie mogło świadczyć jakiejkolwiek pomocy dla Państwa oraz będzie 
skutkowało wykreśleniem Państwa z członkostwa w Stowarzyszeniu.  

 
Z poważaniem 

Zarząd 
Stowarzyszenia „Ochotnicza Straż Pożarna w Markach” 

 

1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 
 


