
Deklaracja członkowska Opolskiego Towarzystwa Przyrodniczego 

 

Imię ____________________________ Nazwisko _________________________________________ 

Data urodzenia _____________________ 

Adres do korespondencji _____________________________________________________________ 

Telefon ________________________________ E-mail _____________________________________ 

Zainteresowania przyrodnicze 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Pozostałe zainteresowania i umiejętności 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Opolskiego Towarzystwa Przyrodniczego. Zobowiązuję 

się do czynnego uczestnictwa w działaniach Towarzystwa, przestrzegania statutu i uchwał władz 

oraz do regularnego opłacania składki członkowskiej. 

 

 
................................................................... 

Miejscowość, data 

 
................................................................... 

Czytelny podpis 
 

Osoby poniżej 18 roku życia muszą uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. 

 

Będąc rodzicem / opiekunem prawnym* wyżej wymienionego, wyrażam zgodę na jego 

przynależność do Opolskiego Towarzystwa Przyrodniczego. 

 

................................................................... 
 

Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego 

................................................................... 
 

Czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 
 
 
 

................................................................... 
 

Miejscowość, data 
 

* Niepotrzebne skreślić. 



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 roku 

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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO” − informujemy, że: 

1. Administratorem danych podanych w formularzu jest Opolskie Towarzystwo Przyrodnicze 

(siedziba: ul. ks. B. Domańskiego 69h/6, 45-819 Opole), zwane dalej „Towarzystwem”. 

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji działań statutowych Towarzystwa. 

3. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6, ust. 1, lit. a) RODO). 

4. Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody 

w celu, o którym mowa w punkcie 2, będą przechowywane do momentu wniesienia przez Panią/Pana 

sprzeciwu. 

5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, w tym uzyskania ich kopii oraz prawo 

do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej 

przed jej cofnięciem. 

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO. 

7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazywania informacji w celu, 

o którym mowa w punkcie 2. 

8.  W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt za pośrednictwem 

adresu mailowego biuro@otp.opole.pl. 

 

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją 
o celu i sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz przysługujących mi prawach 
względem moich danych osobowych. 

 
 
 

 
 

 
 

................................................................... 
Miejscowość, data 

 
 
 

 
 
 
 

................................................................... 
Czytelny podpis 

 


