
TOWARZYSTWO EWANGELICKIE IM. KS. FRANCISZKA MICHEJDY 
 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 
 

Zgłaszam przystąpienie do Towarzystwa Ewangelickiego im. ks. Franciszka Michejdy w charakterze 

członka zwyczajnego – wspierającego. 
 

Nazwisko …....................................................................... Imię …....................................................... 
 

Data i miejsce urodzenia …................................................................................................................... 
 

Zawód …............................................................... Wykształcenie ….................................................... 
 

Adres ….................................................................................................................................................. 
                   

Zobowiązuję się do uczestnictwa w działalności Towarzystwa Ewangelickiego im. ks. Franciszka 

Michejdy i opłacenia składki członkowskiej. 

Deklaruję pomoc: ….............................................................................................................................. 
 

…............................................................................................................................................................ 
 

…............................................................................................................................................................ 
 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych  

w deklaracji członkostwa przez Towarzystwo Ewangelickie im. ks. Franciszka Michejdy w Cieszynie w celu 

przystąpienia i uczestnictwa w działalności Towarzystwa. Wyrażenie zgody jest niezbędne do złożenia deklaracji.  
 

Potwierdzam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych 

w związku z przystąpieniem do Towarzystwa Ewangelickiego im. ks. Franciszka Michejdy. 

 

 

…...........................................           …..........................................      ….............................................. 
                          miejscowość                                                                         data                                                                     podpis 
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                          miejscowość                                                                         data                                                                     podpis 



 

DEKLARACJA__________ Pan (i) ___________________________________Z-W 

 
Zarząd Towarzystwa Ewangelickiego im. ks. Franciszka Michejdy uchwałą 

z dnia …......................................... przyjął pana(ią) na członka zwyczajnego – wspierającego. 

Cieszyn, dnia …...............................................................                   ….............................................. 
           podpis 

 

Wpisowe: …........................................ zapłacono.                             ….............................................. 
           podpis 
 

                                                                                                             ….............................................. 
           podpis    
 

    …............................................     ….............................................. 
            podpis      podpis 

                                     
                                     …............................................                         ….............................................. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby członkostwa 

w Towarzystwie Ewangelickim im. ks. Franciszka Michejdy w Cieszynie 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/z dnia  

27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że:  

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze złożeniem deklaracji 

członkowskiej jest Towarzystwo Ewangelickie im. ks. Franciszka Michejdy, ul. Sienkiewicza 2, 

43-400 Cieszyn, tel. +48 791508555, e-mail: tecieszyn@gmail.com reprezentowane przez 

Prezesa Zarządu Towarzystwa Ewangelickiego im. ks. Franciszka Michejdy. 

2. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie udzielonej zgody 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przystąpienia i uczestnictwa w działalności Towarzystwa 

Ewangelickiego im. ks. Franciszka Michejdy w Cieszynie. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami danych 

osobowych mogą być: 

a) Władze Towarzystwa oraz osoby upoważnione przez administratora w celu obsługi 

organizacyjnej i prawno-finansowej członków Towarzystwa, 

b) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na 

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa, 

c) inne podmioty, na podstawie stosownych umów powierzenia podpisanych z Administratorem, 

dla których Administratorem jest Towarzystwo Ewangelickie im. ks. Franciszka Michejdy tj. 

firmy świadczące obsługę informatyczną czy prawną Administratora. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres Pana/Pani członkostwa w Towarzystwie, do 

czasu wycofania zgody lub w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń.  

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne; 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych,  

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych,  

e) prawo do przenoszenia danych,  

f) prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym 

prawem. Zgodę może Pani /Pan wycofać przesyłając e-miał na adres: tecieszyn@gmail.com. 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Towarzystwie 

Ewangelickim im. ks. Franciszka Michejdy Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu 

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby której dane 

dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.  

W przypadku deklaracji członkostwa nie podanie danych wiąże się jednak z brakiem rozpatrzenia wniosku. 

10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą jednak na tej podstawie 

podejmowane decyzje. Administrator nie będzie stosował wobec Pana/Pani danych profilowania, ani 

nie będzie przekazywał danych do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.  
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