
 

Warszawa, dnia ........................................ 

 

 

....................................................... 
                  (imię i nazwisko) 

 

....................................................... 
                        (adres) 

 

....................................................... 
             (telefon/adres e-mail) 

 

 

 
 

      Do Towarzystwa im. F. Chopina 

        ul. Tamka 43 

      00-355 Warszawa 

 

 

 

 Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Towarzystwa im. Fryderyka Chopina                

w Warszawie. Zobowiązuję się stosować do przepisów statutu i uchwał walnych zgromadzeń 

Towarzystwa. Jako składkę członkowską wpłacać będę rocznie kwotę złotych .......................... 

 

 

 

 

............................................. 
             (podpis) 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA CZŁONKÓW TOWARZYSTWA 
1.       Administratorem danych osobowych jest Towarzystwo im. Fryderyka Chopina, ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa, tel. 22 828-38-73, 

email: info@chopin.pl 

2.       Dane osobowe: 

a.        będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e (w szczególnych przypadkach zastosowanie mogą mieć inne przepisy art. 6 ust. 

1) 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 (dalej „RODO”), w celu zawarcia i realizacji umowy 

b.       mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa 

c.        będą przechowywanie nie dłużej niż to wynika z przepisów o archiwizacji 

d.       nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej 

3.       Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do 

przenoszenia danych osobowych 

4.       Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na 

zasadach określonych w RODO 

5.       Jest Pani/Pan zobowiązany do podania danych osobowych niezbędnych w celu zawarcia umowy 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit a 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 danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych  osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Towarzystwo im. 

Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie, ul. Tamka 43  na potrzeby realizacji zadań statutowych Towarzystwa związanych z Pana/Pani 

członkostwem. 

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

data i  czytelny podpis     


