
 

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury 

Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo 

tel. /86/ 273 80 44, e-mail: lgd.biebrza@op.pl, www.lgd-bdn.pl 

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 
(mieszkańcy) 

Cel złożenia formularza1) 

 

  złożenie deklaracji   aktualizacja deklaracji    
 

 

Dane podmiotu 

Imię (imiona) i nazwisko:  

Data urodzenia:  PESEL:  

Obywatelstwo:  Wykształcenie:  

Zawód wyuczony:  Zawód wykonywany:  

e-mail:  

Telefon:  

Nazwa reprezentowanej gminy:  

Adres zamieszkania podmiotu 

Miejscowość:  

Kod pocztowy, poczta:  

Ulica:  

Nr domu, nr lokalu:  

Niniejszym deklaruję chęć przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury w charakterze członka 

zwyczajnego. Oświadczam, że spełniam  warunki określone w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o 

stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.) i statucie Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar 

Natury. Jednocześnie oświadczam, że znane są mi postanowienia statutu Lokalnej Grupy Działania Biebrzański 

Dar Natury i zobowiązuję się do przestrzegania tych postanowień wraz z prawomocnymi i podanymi mi do 

wiadomości zmianami, a także do przestrzegania prawnie podjętych uchwał przez organy Lokalnej Grupy Działania 

Biebrzański Dar Natury. 

Oświadczam, iż zamieszkuję obszar Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury. 

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

                                                                                                                           (data, podpis mieszkańca) 
 

 Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., (Dz.Urz.UE L Nr 119)  

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

                                                                                                                           (data, podpis mieszkańca) 

* właściwe podkreślić 

1) Należy zaznaczyć znakiem „x” właściwy cel złożenia formularza. 
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Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury 

Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo 

tel. /86/ 273 80 44, e-mail: lgd.biebrza@op.pl, www.lgd-bdn.pl 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe, które przekazał/a Pan/Pani wypełniając Deklarację członkowską. 
Dlatego, zgodnie z art. 13 RODO[1]   mamy obowiązek poinformować Pana/Panią o najważniejszych kwestiach 
dotyczących tego, dlaczego potrzebujemy Pana/Pani danych osobowych, co z nimi robimy i jakie są Pana/Pani 
uprawnienia. 
  

1. Administrator 
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar 
Natury, Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo. Może Pan/Pani się z nami skontaktować dzwoniąc pod nr tel.: 86 273 80 
44 lub pisząc na adres: lgd.biebrza@op.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych może Pan/Pani skontaktować się 
pisząc na adres:  inspektor@lgd-bdn.pl 

2. Cel i podstawa przetwarzania oraz skutki niepodania danych 
Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w celu przyjęcia Pana/Pani w poczet członków naszego Stowarzyszenia 
oraz, kontaktowania się z Panem/Panią w sprawach dotyczących Stowarzyszenia. 
Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest Pana/Pani  zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO[1])  
i nasz obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO[1]) polegający na monitorowaniu składu członkowskiego 
Stowarzyszenia oraz informowaniu i mobilizowaniu członków Stowarzyszenia do udziału w pracach jego organów 
a także prowadzeniu listy członków Stowarzyszenia, do czego zobowiązuje nas umowa ramowa na realizację LSR, 
zawarta z Samorządem Województwa Podlaskiego oraz przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o 
stowarzyszeniach. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do przeprowadzenia 
procesu przyjęcia danej osoby w poczet członków Stowarzyszenia. 

3. Kategorie odbiorców 
Pana/Pani dane osobowe, mogą zostać przekazane do podmiotów i instytucji, z którymi współpracujemy na 
podstawie przepisów prawa. Pragniemy Pana/Panią zapewnić, że starannie weryfikujemy, czy każdy z tych 
podmiotów wdrożył stosowne zabezpieczenia, by Pana/Pani dane były bezpieczne. Poza tym, tak jak 
wspomnieliśmy wyżej, Pana/Pani dane trafią także do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w 
ramach realizacji przez nas obowiązków wynikających z umowy ramowej, o której mowa w art. 14 ustawy o 
rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność (Dz. U. z 2018 r. poz. 140). 

4. Okres przetwarzania 
Planujemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe do momentu, w którym Pan/Pani cofnie swoją zgodę na ich 
przetwarzanie lub do momentu, w którym upłynie okres realizacji naszych obowiązków wynikających z umowy 
ramowej, o której mowa wyżej – w zależności od tego, co nastąpi najpierw. 

5. Pana/Pani uprawnienia 
Posiada Pan/Pani prawo do żądania dostępu do Pana/Pani danych osobowych, które przekazał/a Pan/Pani do 
żądania sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także ich przeniesienia. 
Posiada Pan/Pani również prawo do wniesienia sprzeciwu. Pana/Pani dane osobowe nie będą profilowane. 
Bardziej szczegółowo kwestie Pana/Pani uprawnień regulują przepisy RODO, które mogą w pewnych sytuacjach 
przesądzać o tym, że wykonanie Pana/Pani prawa nie będzie możliwe. 
Jeżeli Pana/Pani zdaniem nieprawidłowo przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe może Pan/Pani wnieść skargę 
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
  Jeżeli ma Pan/Pani dodatkowe pytania dotyczące tego w jaki sposób przetwarzamy Pana/Pani dane i tego, 
jak je chronimy, może Pan/Pani nas zawsze o to zapytać (adres wskazaliśmy wyżej). 
 
[1] Tj. 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). 

 

OŚWIADCZENIE MIESZKAŃCA 

 Ja niżej podpisany/podpisana oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z powyższą Klauzulą 

informacyjną dotyczącą zasad przetwarzania moich danych osobowych w Lokalnej Grupie Działania Biebrzański 

Dar Natury w Wojewodzinie w związku ze złożeniem przeze mnie Deklaracji członkowskiej. 

 

 

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

                                                                                                                           (data, podpis mieszkańca) 
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