
 
Forum Przewodniczących Rad Województwa Zachodniopomorskiego 

przy Centrum Szkoleniowym Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie 
 

Deklaracja członkostwa 
 
Dane członka Forum 
 
Imię i nazwisko ....................................................................................................................  
 
Funkcja: ...............................................................................................................................  
 
E-mail:……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Telefon kontaktowy: ...........................................................................................................   
 
Dane jednostki samorządu terytorialnego (takie jak do faktury) 
 
Nazwa: .................................................................................................................................  
 
Adres: ..................................................................................................................................  
 
NIP: ......................................................................................................................................  
 
E-mail:  .................................................................................................................................  
 
Proszę o przyjęcie mnie w poczet Forum Przewodniczących Rad Województwa 
Zachodniopomorskiego 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE 
L119/1) wskazujemy, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Demokracji 

Lokalnej z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa, kontakt mailowy 

pod adresem: centrum@frdl.szczecin.pl 

2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celach wynikających z 

funkcjonowania Forum i uczestniczenia w pracach Forum Przewodniczących Rad,  

w tym informowania o zebraniach w ramach Forum oraz o działalności Forum, na 

podstawie zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

3. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres funkcjonowania Forum, 

bądź do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie w tym celu. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez 

Administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu 

Administratora.  



5. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych 

osobowych Państwa dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania oraz przenoszenia danych. 

6. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez przesłanie 

oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: centrum@frdl.szczecin.pl 

7. Na działania Administratora przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i nie jest wymogiem 

ustawowym lub umownym, ani warunkiem zawarcia umowy, ale jest warunkiem 

członkostwa w Forum. 

9. W stosunku do Pana/Pani nie będą podejmowanie czynności polegające na 

zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

❑ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych przeze mnie 
w deklaracji członkostwa w Forum Przewodniczących Rad, przez Administratora - 
Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 
Warszawa, w celach wynikających z funkcjonowania Forum i uczestniczenia w pracach 
Forum, w tym informowania o zebraniach w ramach Forum oraz o działalności Forum.  

❑ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wizerunku oraz 
publikacji mojego wizerunku na stronie www.frdl.szczecin.pl przez Administratora - 
Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 
Warszawa, w celu dokumentacji i informowania o działalności Forum Przewodniczących Rad.  

 
 
 
 

……………………….. 
data 

 …………………….. 
podpis  

 
Akceptuję udział w/w osoby w Forum Przewodniczących Rad Województwa 
Zachodniopomorskiego 

 
 
 
 

………………………… 
data 

 
 
 
 

………………………….……… 
Pieczęć 

 
 
 
 

…………………………………………….. 
podpis osoby reprezentującej jednostkę  

samorządu terytorialnego 

 
 

mailto:centrum@frdl.szczecin.pl

