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DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 
 

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia (zaznacz właściwe) 

Członek zwyczajny        Członek nadzwyczajny                        Członek wspierający                         Członek Honorowy 

 

Dane kandydata 

Imię i nazwisko:                …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Pesel:                …………………………… 

Adres zamieszkania:          …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres do korespondencji: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres email:                …………………………… 

Telefon:                 …………………………… 

Certyfikaty i osiągnięcia zawodowe (instytucja, rok ukończenia, liczba godzin szkolenia): 

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

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

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

 

Oświadczam, że znane mi są postanowienia Statutu, cele i charakter Stowarzyszenia oraz zasady opłacania składki 

członkowskiej. Zobowiązuję się do: 

1. przestrzegania Statutu, Kodeksu Etycznego Stowarzyszenia, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 

2. aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, 

3. dbania o dobre imię Stowarzyszenia, przyczynienia się do wzrostu jego znaczenia, 

4. regularnego opłacania składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia, 

5. opłacenia rocznej składki członkowskiej w ciągu jednego miesiąca od wpłynięcia deklaracji członkowskiej pod 

rygorem utracenia członkostwa w Stowarzyszeniu. 

6. opłacenia wpisowego.  

7. poinformowania o wszelkich zmianach w danych do korespondencji. 

 

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

(miejscowość i data)       (czytelny podpis) 



DEKLARACJA CZŁONKOWSKA – str. 2 
 

Umiejętności, które mogą być pomocne w realizacji celów Polskiego Stowarzyszenia Ajurwedy „PRANA”: 

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

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

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

Opinia dwóch członków nadzwyczajnych jako załącznik nr 1 i 2 do Deklaracji Członkowskiej. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA: Klauzula informacyjna stanowiąca integralną część deklaracji członkowskiej 

Stowarzyszenie PRANA zgodna 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).  

 

Administrator danych osobowych:   

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Ajurwedy „PRANA”. 

 

Cel przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe będą przetwarzane w celach statutowych Stowarzyszenia oraz w 

celu realizacji ciążących na administratorze obowiązków zgodnie z przepisami prawa.  

 

Odbiorcy danych:  Odbiorcami danych są upoważnieni do ich otrzymania w celach statutowych oraz inne podmioty na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa.  

 

Okres przechowywania danych:  

 a) dane o przynależności do Stowarzyszenia przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celów statutowych 

Stowarzyszenia i czas realizacji ciążących na administratorze obowiązków zgodnie z przepisami,  

b) dane osób przetwarzane na podstawie zgody do momentu wycofania zgody.  

 

Prawa osób, których dane dotyczą:  Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo 

dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, prawo do ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, 

wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W zależności od podstawy przetwarzania 

danych część z tych praw może zostać ograniczona odrębnymi przepisami. W każdym czasie przysługuje Pani/Panu 

prawo dostępu do swoich danych osobowych ich aktualizacji oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).  

 

Przyjęto do Polskiego Stowarzyszenia Ajurwedy „PRANA” decyzją Zarządu. 

 

dnia .................................................                                                                  ………................................................  

                                                                                                              Podpis Członka Zarządu Stowarzyszenie „PRANA” 

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

                                                                                                              Podpis Członka Zarządu Stowarzyszenie PRANA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ustanie członkostwa (przyczyna)  

 

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

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

 

dnia .................................................                                 

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

                         

                                                                                                 Podpis Członka Zarządu Stowarzyszenia „PRANA” 

                                                            

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

Podpis Członka Zarządu Stowarzyszenia „PRANA” 

  



DEKLARACJA CZŁONKOWSKA – str. 2 
Załącznik nr 1 do Deklaracji Członkowskiej 

 

1. Członek nadzwyczajny: 

  



 

Załącznik nr 2 do Deklaracji Członkowskiej 

 

1. Członek nadzwyczajny: 


