............................................................
(imię i nazwisko)
.............................................................
.............................................................
(adres zamieszkania)
.............................................................
(telefon kontaktowy)
.............................................................
(e-mail)
Deklaracja przyjęcia członka zwyczajnego
Stowarzyszenia Leki Tylko z Apteki

Ja, niżej podpisana/y, ................................................wnoszę o przyjęcie mnie w poczet członków zwyczajnych
Stowarzyszenia Leki Tylko z Apteki.
Po przyjęciu mnie w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia zobowiązuję się stosować do przepisów statutu
Stowarzyszenia.
Deklaruję wkład intelektualny i merytoryczny w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

.......................................................
(miejscowość, data)

.......................................................
(podpis)

Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z dnia......................................przyjęto Panią/Pana ........................................... w
poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia Leki Tylko z Apteki i wpisano do rejestru członków zwyczajnych pod
numerem...................

Zarząd Stowarzyszenia

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Leki Tylko z Apteki w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58.
Z administratorem można się skontaktować drogą mailową: stowarzyszenie@lekitylkozapteki.pl. oraz pisemnie pod wyżej
wskazany adres siedziby.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przystąpienia do Stowarzyszenia i realizacji celów statutowych.
Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c, tj. przepis prawa (Ustawa Prawo o stowarzyszeniach) oraz art. 6 ust. 1 lit
f RODO, a prawnie uzasadnionym interesem Stowarzyszenia jest weryfikacja, czy kandydat na członka Stowarzyszenia spełnia
wymogi ustalone w Statucie, przyjęcie członków w poczet Stowarzyszenia oraz wypełnianie celów statutowych Stowarzyszenia.
Podanie danych w tym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przystąpienia i członkostwa w Stowarzyszeniu.
Dane osobowe kandydatów na członków Stowarzyszenia przechowywane będą w terminie niezbędnym do stwierdzenia czy
spełnione zostały warunki członkostwa w Stowarzyszeniu określone w Statucie.
Dane osobowe członków Stowarzyszenia przechowywane będą do czasu ustania członkostwa w Stowarzyszeniu.
Po upłynięciu ww. okresów, dane osobowe będą przechowywane tylko w sytuacji, gdy będzie to wymagane przez obowiązujące
przepisy prawa.
Dane mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT i podmiotom
należącym do Grupy Neuca, przy czym takie podmioty przetwarzały będą dane na podstawie umowy z administratorem,
wyłącznie w niezbędnym zakresie i zgodnie z poleceniami administratora.
Członkom Stowarzyszenia przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, prawo żądania ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia
danych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu
administratora, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych.
Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów.

