
DEKLARACJA CZŁONKOSTWA 

dla osób deklarujących przynależność do 
Samodzielnego Koła Terenowego nr 24  

Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Poznaniu 
 

Ja, niżej podpisana(-y) …………………………………………………………………………………………………….…… 

proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Samodzielnego Koła Terenowego nr 24 Społecznego Towarzystwa 

Oświatowego w Poznaniu. 

Jednocześnie: 

1. Oświadczam, że zapoznano mnie z Deklaracją Programową oraz postanowieniem Statutu i uchwał władz Koła 

Terenowego i STO. Jednocześnie zobowiązuję się do ich przestrzegania, aktywnego uczestnictwa w działalności Koła 

Terenowego i STO oraz terminowego opłacania składek członkowskich. 

2. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z informacją o zasadach przetwarzania danych osobowych członków  

Samodzielnego Koła Terenowego nr 24 Towarzystwa Oświatowego w Poznaniu. 

3. Oświadczam, że wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody (*) na dokonywanie doręczeń uchwał, projektów uchwał 

procedowanych w trybie głosowania korespondencyjnego oraz zawiadomień na podany niżej adres poczty 

elektronicznej. Zostałam/-em poinformowany, że brak zgody na dokonywanie doręczeń na podany adres poczty 

elektronicznej oznaczać będzie, że doręczenia będą dokonywane listem poleconym lub w inny sposób zapewniający 

potwierdzenie odbioru. 

 

 

......................................, dnia ............................... .............................................................................. 
                                                                                                                                     (podpis) 

 (*) niepotrzebne skreślić. 

 

Podstawowe dane osobowe i kontaktowe: 

1. Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………… 

2. Data urodzenia ………………………………………………………………………………………………………. 

3. Adres do korespondencji ( z kodem pocztowym) ………………………………………………………………… 

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

4. Numer telefonu ……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 



DEKLARACJA CZŁONKOSTWA 

dla osób deklarujących przynależność do 
Samodzielnego Koła Terenowego nr 24  

Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Poznaniu 
 

Ja, niżej podpisana(-y) …………………………………………………………………………………………………….…… 

proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Samodzielnego Koła Terenowego nr 24 Społecznego Towarzystwa 

Oświatowego w Poznaniu. 

Jednocześnie: 

1. Oświadczam, że zapoznano mnie z Deklaracją Programową oraz postanowieniem Statutu i uchwał władz Koła 

Terenowego i STO. Jednocześnie zobowiązuję się do ich przestrzegania, aktywnego uczestnictwa w działalności Koła 

Terenowego i STO oraz terminowego opłacania składek członkowskich. 

2. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z informacją o zasadach przetwarzania danych osobowych członków  

Samodzielnego Koła Terenowego nr 24 Towarzystwa Oświatowego w Poznaniu. 

3. Oświadczam, że wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody (*) na dokonywanie doręczeń uchwał, projektów uchwał 

procedowanych w trybie głosowania korespondencyjnego oraz zawiadomień na podany niżej adres poczty 

elektronicznej. Zostałam/-em poinformowany, że brak zgody na dokonywanie doręczeń na podany adres poczty 

elektronicznej oznaczać będzie, że doręczenia będą dokonywane listem poleconym lub w inny sposób zapewniający 

potwierdzenie odbioru. 

 

 

......................................, dnia ............................... .............................................................................. 
                                                                                                                                     (podpis) 

 (*) niepotrzebne skreślić. 

 

Podstawowe dane osobowe i kontaktowe: 

1. Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………… 

2. Data urodzenia ………………………………………………………………………………………………………. 

3. Adres do korespondencji ( z kodem pocztowym) ………………………………………………………………… 

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

4. Numer telefonu ……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 



Dodatkowe informacje przydatne, zdaniem kandydata, dla realizacji celów Koła Terenowego i STO. 

 

5. Wykształcenie/kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, naukowe i społeczne  

 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Powyższe informacje zawarte w pkt. 5 podawane są dobrowolnie a przetwarzanie ich odbywać się będzie na podstawie 

udzielonej zgody.  

 

......................................, dnia ............................... ............................................... 
                                                                                                                                                         (podpis) 

 

 

Opinia komisji ds. członkostwa 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  

 

 

 ………………………......................................................... 
 (podpisy członków komisji) 

 

 

 

 

 

 

 



ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Samodzielne Koło Terenowe nr 24 Społecznego Towarzystwa 

Oświatowego w Poznaniu, os. Wichrowe Wzgórze 114, 61-670 Poznań, moich danych osobowych                     

w celu i zakresie niezbędnym do podjęcia decyzji o przyjęciu lub odmowie przyjęcia w poczet członków 

STO należących do wybranego Koła Terenowego, a w przypadku decyzji o przyjęciu – w celu realizacji 

celów statutowych Koła Terenowego i STO. 

� TAK     � NIE   

Wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną na podane w formularzu dane kontaktowe w tym numer 

telefonu i adres e-mail. 

� TAK     �  NIE  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie dobrowolnie podanych danych dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, naukowego i społecznego przetwarzane są w celu 

skorzystania z wiedzy i doświadczenia członka STO w prowadzonej przez Koło Terenowe i STO 

działalności. 

� TAK     �  NIE 

W przypadku wybrania mnie do władz Koła Terenowego lub STO wyrażam zgodę na podanie moich danych:   

- do Krajowego Rejestru Sądowego  � TAK     �  NIE 

- udostępnienie moich danych w serwisie www STO  � TAK     �  NIE 

- na profilach STO w serwisie Facebook i w innych mediach społecznościowych. ( Wyrażenie zgody 

wiąże się z zgodą na udostępnienie danych podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem 

Gospodarczym oraz firmom międzynarodowym (np. Facebook, Google), do których transfer jest 

konieczny w celu prowadzenia szkolnego profilu na portalach społecznościowych lub kanałach                     

w serwisach internetowych, które umożliwiają umieszczanie, odtwarzanie, strumieniowanie, ocenianie 

i komentowanie filmów - zgodnie z art. 6 ust.1, lit. a tzw. RODO oraz Ustawy o ochronie danych 

osobowych. Odwołanie zgody może nastąpić tylko w formie pisemnej). 

� TAK     �  NIE 

- udostępnione danych szkole dla którego STO jest organem prowadzącym. � TAK     �  NIE 

 

         …………………………………… 
                                                                                                                                                 (podpis) 

 
 
 
 
UWAGA: 
Odwołanie zgody może nastąpić tylko w formie pisemnej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych członków Samodzielnego Koła 
Terenowego nr 24 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Poznaniu 

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 zakresie przetwarzania danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy: 

Kto jest administratorem 

danych osobowych? 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielne Koło Terenowe nr 24 Społecznego Towarzystwa Oświatowego                   

w Poznaniu, os. Wichrowe Wzgórze 114, 61-670 Poznań. Z Administratorem można kontaktować się: 

9 za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Samodzielne Koło Terenowe nr 24 Społecznego Towarzystwa Oświatowego                         

w Poznaniu, os. Wichrowe Wzgórze 114, 61-670 Poznań, 

9 telefon: 61 820 63 01. 

Z kim można się 

kontaktować w sprawie 

przetwarzania danych 

osobowych? 

We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem 

Ochrony Danych.  

Kontakt: e-mail:  ido@spolecznadwojka.pl    

W jakim celu i na jakiej 

podstawie przetwarzamy 

dane osobowe? 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu podjęcia decyzji o przyjęciu lub odmowie przyjęcia w poczet członków STO 

należących do wybranego Koła Terenowego, a w przypadku decyzji o przyjęciu – w celu realizacji celów statutowych Koła 

Terenowego i STO, w tym kontaktowania się w sprawach Koła Terenowego i STO oraz członkostwa w STO – na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. a oraz b RODO tj. na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przesłanki wykonania umowy 

zawartej z osobą, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie tej osoby a także, w zakresie numeru telefonu i adresu poczty 

elektronicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej przez kandydata. Dane dotyczące wykształcenia, 

kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, naukowego i społecznego przetwarzane są w celu skorzystania z wiedzy i doświadczenia 

członka STO w prowadzonej przez Koło Terenowe i STO działalności statutowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie 

zgody, udzielonej przez kandydata. 
 

Komu przekazywane są 

dane osobowe? 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu i na rzecz STO, w szczególności 

podmiotom zajmującym się obsługą księgową, informatyczną lub prawną Koła Terenowego i STO, podmiotom uprawnionym do 

kontroli i nadzoru działalności Koła Terenowego i STO oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa. W przypadku wybrania Pani/Pana do władz Koła Terenowego lub STO, Pani/Pana dane mogą być przekazane                        

i ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w serwisie www STO oraz na profilach STO w serwisie Facebook i w innych 

mediach społecznościowych oraz udostępnione szkołom, dla których STO jest organem prowadzącym (na podstawie Państwa zgody). 

Jak długo będą 

przetwarzane dane 

osobowe? 

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres członkostwa w STO oraz, po ustaniu członkostwa, do czasu przedawnienia 

ewentualnych roszczeń z tego tytułu lub przez okres przechowywania dokumentacji wynikający z postanowień obowiązujących 

przepisów prawa i instrukcji archiwalnej STO, przy czym zastosowanie będzie mieć najdłuższy okres. 

Jakie mamy prawa w 

związku z ochroną 

danych osobowych? 

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich: sprostowania, usunięcia, przenoszenia, 

ograniczenia przetwarzania. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania 

zgody w każdym czasie, przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego do czasu jej wycofania. 

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 

siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

Czy dane są 

przekazywane poza 

EOG? 

Administrator nie przesyła Państwa danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Dane 

umieszczone w portalach np. Facebook, Google do których transfer jest konieczny w celu prowadzenia szkolnego profilu na portalach 

społecznościowych lub kanałach w serwisach internetowych, które umożliwiają umieszczanie, odtwarzanie, strumieniowanie, 

ocenianie i komentowanie filmów – przesyłane są do EOG ale wyłącznie za uzyskaną przez Państwa zgodą z art. 6 ust.1, lit. a tzw. 

RODO. 

Czy dane wykorzystuje 

się do profilowania? 
Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym do profilowania. 

Czy podawanie danych 

osobowych jest 

konieczne? 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przyjęcia w poczet członków STO i realizacji wyżej 

wymienionych celów przetwarzania danych.  

 

 



Dodatkowe informacje przydatne, zdaniem kandydata, dla realizacji celów Koła Terenowego i STO. 

 

5. Wykształcenie/kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, naukowe i społeczne  

 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Powyższe informacje zawarte w pkt. 5 podawane są dobrowolnie a przetwarzanie ich odbywać się będzie na podstawie 

udzielonej zgody.  

 

......................................, dnia ............................... ............................................... 
                                                                                                                                                         (podpis) 

 

 

Opinia komisji ds. członkostwa 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  

 

 

 ………………………......................................................... 
 (podpisy członków komisji) 

 

 

 

 

 

 

 



ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Samodzielne Koło Terenowe nr 24 Społecznego Towarzystwa 

Oświatowego w Poznaniu, os. Wichrowe Wzgórze 114, 61-670 Poznań, moich danych osobowych                     

w celu i zakresie niezbędnym do podjęcia decyzji o przyjęciu lub odmowie przyjęcia w poczet członków 

STO należących do wybranego Koła Terenowego, a w przypadku decyzji o przyjęciu – w celu realizacji 

celów statutowych Koła Terenowego i STO. 

� TAK     � NIE   

Wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną na podane w formularzu dane kontaktowe w tym numer 

telefonu i adres e-mail. 

� TAK     �  NIE  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie dobrowolnie podanych danych dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, naukowego i społecznego przetwarzane są w celu 

skorzystania z wiedzy i doświadczenia członka STO w prowadzonej przez Koło Terenowe i STO 

działalności. 

� TAK     �  NIE 

W przypadku wybrania mnie do władz Koła Terenowego lub STO wyrażam zgodę na podanie moich danych:   

- do Krajowego Rejestru Sądowego  � TAK     �  NIE 

- udostępnienie moich danych w serwisie www STO  � TAK     �  NIE 

- na profilach STO w serwisie Facebook i w innych mediach społecznościowych. ( Wyrażenie zgody 

wiąże się z zgodą na udostępnienie danych podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem 

Gospodarczym oraz firmom międzynarodowym (np. Facebook, Google), do których transfer jest 

konieczny w celu prowadzenia szkolnego profilu na portalach społecznościowych lub kanałach                     

w serwisach internetowych, które umożliwiają umieszczanie, odtwarzanie, strumieniowanie, ocenianie 

i komentowanie filmów - zgodnie z art. 6 ust.1, lit. a tzw. RODO oraz Ustawy o ochronie danych 

osobowych. Odwołanie zgody może nastąpić tylko w formie pisemnej). 

� TAK     �  NIE 

- udostępnione danych szkole dla którego STO jest organem prowadzącym. � TAK     �  NIE 

 

         …………………………………… 
                                                                                                                                                 (podpis) 

 
 
 
 
UWAGA: 
Odwołanie zgody może nastąpić tylko w formie pisemnej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych członków Samodzielnego Koła 
Terenowego nr 24 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Poznaniu 

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 zakresie przetwarzania danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy: 

Kto jest administratorem 

danych osobowych? 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielne Koło Terenowe nr 24 Społecznego Towarzystwa Oświatowego                   

w Poznaniu, os. Wichrowe Wzgórze 114, 61-670 Poznań. Z Administratorem można kontaktować się: 

9 za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Samodzielne Koło Terenowe nr 24 Społecznego Towarzystwa Oświatowego                         

w Poznaniu, os. Wichrowe Wzgórze 114, 61-670 Poznań, 

9 telefon: 61 820 63 01. 

Z kim można się 

kontaktować w sprawie 

przetwarzania danych 

osobowych? 

We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem 

Ochrony Danych.  

Kontakt: e-mail:  ido@spolecznadwojka.pl    

W jakim celu i na jakiej 

podstawie przetwarzamy 

dane osobowe? 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu podjęcia decyzji o przyjęciu lub odmowie przyjęcia w poczet członków STO 

należących do wybranego Koła Terenowego, a w przypadku decyzji o przyjęciu – w celu realizacji celów statutowych Koła 

Terenowego i STO, w tym kontaktowania się w sprawach Koła Terenowego i STO oraz członkostwa w STO – na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. a oraz b RODO tj. na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przesłanki wykonania umowy 

zawartej z osobą, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie tej osoby a także, w zakresie numeru telefonu i adresu poczty 

elektronicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej przez kandydata. Dane dotyczące wykształcenia, 

kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, naukowego i społecznego przetwarzane są w celu skorzystania z wiedzy i doświadczenia 

członka STO w prowadzonej przez Koło Terenowe i STO działalności statutowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie 

zgody, udzielonej przez kandydata. 
 

Komu przekazywane są 

dane osobowe? 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu i na rzecz STO, w szczególności 

podmiotom zajmującym się obsługą księgową, informatyczną lub prawną Koła Terenowego i STO, podmiotom uprawnionym do 

kontroli i nadzoru działalności Koła Terenowego i STO oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa. W przypadku wybrania Pani/Pana do władz Koła Terenowego lub STO, Pani/Pana dane mogą być przekazane                        

i ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w serwisie www STO oraz na profilach STO w serwisie Facebook i w innych 

mediach społecznościowych oraz udostępnione szkołom, dla których STO jest organem prowadzącym (na podstawie Państwa zgody). 

Jak długo będą 

przetwarzane dane 

osobowe? 

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres członkostwa w STO oraz, po ustaniu członkostwa, do czasu przedawnienia 

ewentualnych roszczeń z tego tytułu lub przez okres przechowywania dokumentacji wynikający z postanowień obowiązujących 

przepisów prawa i instrukcji archiwalnej STO, przy czym zastosowanie będzie mieć najdłuższy okres. 

Jakie mamy prawa w 

związku z ochroną 

danych osobowych? 

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich: sprostowania, usunięcia, przenoszenia, 

ograniczenia przetwarzania. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania 

zgody w każdym czasie, przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego do czasu jej wycofania. 

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 

siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

Czy dane są 

przekazywane poza 

EOG? 

Administrator nie przesyła Państwa danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Dane 

umieszczone w portalach np. Facebook, Google do których transfer jest konieczny w celu prowadzenia szkolnego profilu na portalach 

społecznościowych lub kanałach w serwisach internetowych, które umożliwiają umieszczanie, odtwarzanie, strumieniowanie, 

ocenianie i komentowanie filmów – przesyłane są do EOG ale wyłącznie za uzyskaną przez Państwa zgodą z art. 6 ust.1, lit. a tzw. 

RODO. 

Czy dane wykorzystuje 

się do profilowania? 
Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym do profilowania. 

Czy podawanie danych 

osobowych jest 

konieczne? 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przyjęcia w poczet członków STO i realizacji wyżej 

wymienionych celów przetwarzania danych.  

 

 


