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Druk deklaracji dla „członka zwyczajnego-osoby fizycznej” 

………….dnia…………………… 

 

Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia 

Wodociągowego z siedzibą w Olsztynie 

 

Wniosek 

o przyjęcie mojej kandydatury w poczet członków Regionalnego Stowarzyszenia 

Wodociągowego 

 

1. Imię i nazwisko…………………………………….. 

2. Data i miejsce urodzenia………………………….. 

3. Adres zamieszkania………………………………… 

4. Miejsce pracy……………………………………….. 

5. Telefon kontaktowy………………………………… 

6. E-mail……………………………………………….. 

*- Informuję,  że: 
a)      wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Regionalne Stowarzyszenie 

Wodociągowe z siedzibą w Olsztynie, ul. Oficerska 16 A, 10-218 Olsztyn, zwane dalej 

Administratorem, w celu realizacji celów statutowych RSW, 
b)      podane przeze mnie dane osobowe muszą być prawidłowe i aktualne, podanie moich danych 

osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości 

rozpatrzenia wniosku przez Administratora, 
c)      odbiorcami moich danych osobowych są Administrator, inne podmioty upoważnione do odbioru tych 

danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, 
d)      moje dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia niniejszego wniosku, a po 

rozpatrzeniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do 

niego, 
e)      w prawnie uzasadnionych przypadkach mogę realizować: prawo dostępu do moich danych, ich 

sprostowania oraz uzupełnienia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, prawo 

do tego, by nie podlegać decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym 

profilowaniu), a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, 
f)        posiadam prawo sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych oraz prawo do ich 

usunięcia w dowolnym momencie, z wyjątkiem sytuacji w których przetwarzanie jest wymagane do 

ustalenia, dochodzenia, obrony roszczeń lub do wywiązania się z prawnego obowiązku, któremu 

podlega Administrator. Konsekwencją skutecznej realizacji moich praw, wymienionych w lit. g) w 
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stosunku do danych mających wpływ na wiążący strony wniosek jest wstrzymanie rozpatrywania 

wniosku. 
 

 

Podpis
* 

 

 

Rekomendowany, zgodnie z § 9 Statutu RSW, przez dwóch członków Stowarzyszenia: 

1. …………………………. 

2. …………………………. 

 
Przyjęty w poczet członków RSW Uchwałą Zarządu z dnia……………………. 


