Część 1 – Wypełnia osoba deklarująca członkostwo
Rubryki wypełniać czytelnie, wielkimi literami. Dane adresowe odnoszą się do adresu
kontaktowego.
Pouczenie:
Formularz wypełniają osoby, które chcą zostać członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Tribrony.
Członkiem takim może zostać osoba, która:

Zamieszkuje na stałe terytorium województwa pomorskiego

Uzyskała rekomendację trzech członków zwyczajnych

Jeżeli nie ukończyła 16 roku życia – uzyskała pisemną zgodę opiekunów prawnych
Członkostwo zwyczajne mogą również uzyskać osoby spoza województwa pomorskiego. Więcej
informacji na ten temat znajdziesz na stronie www.tribrony.org

Imię: ..............................................................................................................................................................................
Nazwisko: ....................................................................................................................................................................
Przydomek, ksywa (jeśli posiada): ..........................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia: .........................................................................................................................................
Ulica, numer domu i lokalu: .....................................................................................................................................
Miejscowość: ...................................................................... Kod pocztowy: .......................................................
Telefon kontaktowy: ......................................................... Adres e-mail: ...........................................................
Administratorem danych jest Stowarzyszenie Tribrony (numer KRS 0000493500) ul. Borchardta
23/6, 80-299 Gdańsk, tribrony@tribrony.org. Dane będą przetwarzane w celu weryfikacji możliwości
uzyskania członkostwa zwyczajnego Stowarzyszenia Tribrony, a po uzyskaniu członkostwa: w celu
nawiązywania kontaktu w sprawach związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia Tribrony,
rejestrowania opłacania składek członkowskich i rejestrowania aktywności członkowskiej. W trakcie
trwania członkostwa i już po jego ustaniu, dane będą przetwarzane w celu ochrony interesów
Stowarzyszenia Tribrony w razie przyszłych, możliwych kontroli i postępowań przed organami
publicznymi. Podstawą prawną do przetwarzania danych jest ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20 poz. 104 z późn. zm.) oraz Statut Stowarzyszenia Tribrony.
Odbiorcami danych będą: składający deklarację, członkowie Stowarzyszenia Tribrony,
podwykonawcy odpowiedzialni za wykonywanie personalizowanych materiałów członkowskich (w
tym legitymacji), dostawcy usług hostingu oraz chmur obliczeniowych. Po ustaniu członkostwa,
odbiorcami danych pozostaną jedynie członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
Tribrony. Dane będą przekazywane do Google LLC, mającego siedzibę oraz infrastrukturę
teleinformatyczną na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki (informacje o zabezpieczeniach:
https://cloud.google.com/security/gdpr/). Składający deklarację jest zobowiązany do podania danych.
Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych skutkuje niemożnością uzyskania
członkostwa zwyczajnego Stowarzyszenia Tribrony. Dane osobowe zostaną usunięte 10 lat po
ustaniu członkostwa, a w razie negatywnej decyzji w sprawie członkostwa, dane zostaną
niezwłocznie zwrócone. Składający deklarację ma prawo do żądania od administratora dostępu do
danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do
przenoszenia danych. Nie będzie stosowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
D e k l a r u j ę wstąpienie do Stowarzyszenia Tribrony (numer KRS 0000493500) jako członek
zwyczajny. Oświadczam również, że zapoznałem/am się ze Statutem Stowarzyszenia Tribrony i
informacjami związanymi z przetwarzaniem moich danych osobowych, spełniam warunki członkostwa
zwyczajnego, a dane zawarte w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą.
....................................................................................
Miejscowość, data

...........................................................................................
Czytelny podpis

Część 2 – Wypełnia opiekun prawny (rodzic)

Część 3 – Wypełniają członkowie rekomendujący

Jeżeli osoba deklarująca członkostwo nie ukończyła 16 roku życia, niezbędna jest zgoda opiekuna
prawnego na członkostwo w Stowarzyszeniu Tribrony.

Ta część jest wypełniana przez trzech różnych członków zwyczajnych Stowarzyszenia Tribrony,
którzy rekomendują uzyskanie członkostwa przez osobę składającą deklarację.

Imię i nazwisko podopiecznego:

Rekomendowana osoba:

.......................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

Administratorem danych jest Stowarzyszenie Tribrony (numer KRS 0000493500) ul. Borchardta
23/6, 80-299 Gdańsk, tribrony@tribrony.org. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu weryfikacji i
udokumentowania możliwości uzyskania członkostwa zwyczajnego Stowarzyszenia Tribrony przez
podopiecznego. W trakcie trwania członkostwa i już po jego ustaniu, dane będą przetwarzane w celu
ochrony interesów Stowarzyszenia Tribrony w razie przyszłych, możliwych kontroli i postępowań
przed organami publicznymi. Podstawą prawną do przetwarzania danych jest ustawa z dnia
7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20 poz. 104 z późn. zm.) oraz Statut
Stowarzyszenia Tribrony. Odbiorcami danych będą jedynie członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia Tribrony. Składający deklarację nie jest zobowiązany do podania danych. Niepodanie
danych skutkuje niemożnością uzyskania członkostwa zwyczajnego Stowarzyszenia Tribrony przez
podopiecznego. Dane osobowe zostaną usunięte 10 lat po rozpatrzeniu deklaracji, a w razie
negatywnej decyzji w sprawie członkostwa, dane zostaną niezwłocznie zwrócone podopiecznemu.
Opiekun ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także do przenoszenia danych. Nie będzie stosowane zautomatyzowane
podejmowanie decyzji.

Administratorem danych jest Stowarzyszenie Tribrony (numer KRS 0000493500) ul. Borchartda
23/6, 80-299 Gdańsk, tribrony@tribrony.org. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu weryfikacji i
udokumentowania możliwości uzyskania członkostwa zwyczajnego Stowarzyszenia Tribrony przez
rekomendowaną osobę. W trakcie trwania członkostwa i już po jego ustaniu, dane będą przetwarzane
w celu ochrony interesów Stowarzyszenia Tribrony w razie przyszłych, możliwych kontroli i
postępowań przed organami publicznymi. Podstawą prawną do przetwarzania danych jest ustawa z
dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20 poz. 104 z późn. zm.) oraz
Statut Stowarzyszenia Tribrony. Odbiorcami danych będą jedynie członkowie Zarządu i Komisji
Rewizyjnej Stowarzyszenia Tribrony. Rekomendujący nie jest zobowiązany do podania danych.
Niepodanie danych skutkuje niemożnością uzyskania członkostwa zwyczajnego Stowarzyszenia
Tribrony przez rekomendowaną osobę. Dane osobowe zostaną usunięte 10 lat po ustaniu
członkostwa rekomendującego lub osoby rekomendowanej (obowiązuje krótszy termin).
Rekomendujący ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących
osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych. Nie będzie
stosowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

W y r a ż a m z g o d ę na członkostwo mojego podopiecznego w Stowarzyszeniu Tribrony (numer KRS
0000493500). Oświadczam również, że zapoznałem/-am się z powyższymi informacjami na temat
przetwarzania moich danych osobowych.

R e k o m e n d u j ę uzyskanie członkostwa zwyczajnego w Stowarzyszeniu Tribrony przez wyżej
wymienioną osobę oraz oświadczam, że zapoznałem/-am się z informacjami na temat przetwarzania
moich danych.

........................................................................................
Miejscowość, data

........................................................................................
Miejscowość, data

................................................................................
Czytelny podpis

................................................................................
Czytelny podpis

R e k o m e n d u j ę uzyskanie członkostwa zwyczajnego w Stowarzyszeniu Tribrony przez wyżej
wymienioną osobę oraz oświadczam, że zapoznałem/-am się z informacjami na temat przetwarzania
moich danych.
........................................................................................
Miejscowość, data

................................................................................
Czytelny podpis

R e k o m e n d u j ę uzyskanie członkostwa zwyczajnego w Stowarzyszeniu Tribrony przez wyżej
wymienioną osobę oraz oświadczam, że zapoznałem/-am się z informacjami na temat przetwarzania
moich danych.
........................................................................................
Miejscowość, data

................................................................................
Czytelny podpis

