
OŚWIADCZENIE 

Niniejszym, oświadczam, że jako członek Stowarzyszenia Sympatyków Pszczelarstwa "Nasze 

Pszczoły" zostałam/em poinformowany, że z dniem 25.05.2018 r.1 administratorem jest 

Stowarzyszenie Sympatyków Pszczelarstwa "Nasze Pszczoły" (zwane dalej Stowarzyszeniem) 

z siedzibą w Chotomowie przy ul. Ogrodowej 17. Zebrane dane są przetwarzane zgodnie 

z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922.), 

a od 25.05.2018 r. zgodnie z Rozporządzeniem Unijnym o Ochronie Danych Osobowych 

w celach statutowej działalności Stowarzyszenia, w celach archiwalnych, a także dla potrzeb 

informowania o działalności Stowarzyszenia oraz oferowanych przez nie produktach 

i usługach, jak również o produktach i usługach innych podmiotów związanych 

z promowaniem wiedzy o pszczołach. 

Podanie danych jest dobrowolne.  

Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do GIODO/PUODO (po 25.05.2018 r.) gdy uznam, 

iż przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących narusza przepisy o ochronie danych 

osobowych. 

 

…………………………..……………………………. 

data, czytelny podpis 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w deklaracji 

członkowskiej w celach statutowej działalności Stowarzyszenia w celach archiwalnych, a także 

dla potrzeb informowania o działalności Stowarzyszenia oraz oferowanych przez nie 

produktach i usługach, jak również o produktach i usługach innych podmiotów związanych 

z promowaniem wiedzy o pszczołach. 

Zgadzam się na otrzymywanie od Stowarzyszenia informacji o produktach i usługach innych 

podmiotów związanych z promowaniem wiedzy o pszczołach, w szczególności wiadomości 

o konferencjach i publikacjach wydawniczych. 

Tak  Nie 

Zgadzam się na otrzymywanie od Stowarzyszenia informacji handlowych przekazywanych 

z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych drogą elektroniczną lub telefoniczną poprzez: 

− wiadomości e-mail    Tak Nie, 

− wiadomości SMS/MMS   Tak Nie,  

 

…………………………..……………………………. 

podpis 

                                                 
1 Mając na uwadze wejście w życie rozporządzenie 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) 


