
DEKLARACJA  
 
 

 
Ja, niżej podpisana 
…........................................................................................................................ 
proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia Freeway. 
 
Chcę zostać członkiem Stowarzyszenia Freeway ponieważ 

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

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

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

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

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

 
Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania Stowarzyszenia. Jednocześnie            
zobowiązuję się do ich przestrzegania, aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i           
regularnego opłacania składek członkowskich. 
 
 
 
Białystok, dnia……………………                                                                   ……………………………… 
 

podpis 
 

 
 

DECYZJĄ ZARZĄDU 
 

 

Zarząd Stowarzyszenia Freeway   ………………………… informuje, że Pan/Pani 

……………………………………………………... został/a przyjęty/a w poczet członków 

Stowarzyszenia Freeway. 

 
 

podpis Prezesa Zarządu 

 

 

Białystok, dnia…………………   

  



Poniżej przedstawiam dane rejestrowe: 
 
Nazwisko i imiona ……………………………………………………………………………... 
 
Pesel ……………………………………………………………………………......................... 
 
Adres do korespondencji: ………………………………………………………………………. 
 
Numer telefonu: …………………………………..; mail: ……………………………………. 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO), wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku przez Stowarzyszenie Freeway w 
celu realizacji działań statutowych. 
 
Jako Stowarzyszenie Informujemy, że: 
1. Administratorem Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie Freeway z siedzibą przy ul. 
Przędzalnianej 6L, 15-688 Białystok, 
2. Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko, PESEL, dane kontaktowe) przetwarzane będą 
w celach statutowych oraz poprawnego wykonywania obowiązków związanych z Pani/Pana 
przynależnością do Stowarzyszenia Freeway i nie zostaną udostępnione osobom 
postronnym, które nie są związana z wykonywaniem prac na rzecz Stowarzyszenia. 
3. Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko) oraz wizerunek przetwarzane będą i 
udostępnione zostaną na stronie internetowej http://pswf.pl, mediach społecznościowych 
oraz w innych kanałach dystrybucji w celu dokumentowania, i popularyzacji działalności 
Stowarzyszenia 
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak proszę liczyć się z faktem, że 
cofnięcie zgody na ich przetwarzanie może ograniczyć lub uniemożliwić Pani/Pana 
członkostwo w Stowarzyszeniu, 
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzi Pani/Pan, 
że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, może Pani złożyć w tej sprawie skargę do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego). 
 
 
 
 
 
 
Białystok, dnia…………………… podpis ……………………………… 
 


