
Towarzystwo Przyjaciół Legionowa
ul. Mickiewicza 23
05-120 Legionowo
tpl@przyjaciele-legionowa.org.pl

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Deklaruję przystąpienie do TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ LEGIONOWA, jako organizacji
społecznej i apolitycznej, której najwyższą wartością jest działanie na rzecz kultury, tradycji
naszego miasta oraz dbałość o dobro społeczne mieszkańców Legionowa.

Potwierdzam, że zapoznałem się ze statutem Towarzystwa i akceptuję wynikające z niego 
obowiązki i uprawnienia członkowskie oraz zobowiązuję się regularnie opłacać składki 
członkowskie.

Imię i nazwisko (czytelnie)

Adres  

Telefon kontaktowy  

Adres e-mail 

Czy chcesz otrzymywać informacje dotyczące działalności Stowarzyszenia na skrzynkę 
mailową?

Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i nie jestem 
pozbawiona/y praw publicznych.

Miejscowość, data i własnoręczny podpis

Tak Nie



Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia 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 (tzw. RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych oraz przyjmuję do wiadomości, że:

• administratorem moich danych osobowych jest Towarzystwo Przyjaciół Legionowa, 
ul. Mickiewicza 23, 05-120 Legionowo: 

• kontakt do administratora danych: tpl@przyjaciele-legionowa.org.pl
• moje dane osobowe będą przetwarzane w celu członkostwa w Towarzystwie 

Przyjaciół Legionowa na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO;
• moje dane będą przechowywane przez okres członkostwa w Towarzystwie 

Przyjaciół Legionowa, natomiast informacja dot. imienia i nazwiska wieczyście dla 
celów archiwalnych i badań historycznych; 

• moje dane nie będą przekazywane innym odbiorcom; moje dane zostaną 
przekazane organom kontrolnym; 

• mam prawo do dostępu, poprawy, sprostowania lub usunięcia podanych danych, 
wnioskowania o ograniczenie lub wniesienie sprzeciwu wobec ich przetwarzania; 

• mam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

• w razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych mam prawo do wniesienia 
skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 

• podanie moich danych osobowych (tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer 
telefonu do kontaktu, adres email do kontaktu) jest dobrowolne, jednak niezbędne 
do członkostwa w Towarzystwie Przyjaciół Legionowa; 

• zgromadzone dane nie będą służyły do profilowania. 

Miejscowość, data i własnoręczny podpis

Uwaga: wypełnienie tej części jest nieobowiązkowe – ale mile widziane!

Od którego roku Pani/a rodzina zamieszkuje w Legionowie (rok w przybliżeniu)?

Czym według Pani/a powinno zajmować się TPL przede wszystkim?
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