
DEKLARACJA CZŁONKOSTWA 
W 

DOLNOŚLĄSKIM FORUM POMOCY SPOŁECZNEJ 

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

OSOBA / PODMIOT / INSTYTUCJA 

 
 
deklaruje przystąpienie i udział w pracach 
Dolnośląskiego Forum Pomocy Społecznej 
 
Oświadczam, że są mi znane postanowienia Statutu Dolnośląskiego Forum 
Pomocy Społecznej. 
 
Zobowiązuję się do aktywnej realizacji celów Dolnośląskiego Forum 
Pomocy Społecznej oraz przestrzegania innych postanowień jego statutu. 
 
 
 
 
 
 
     .............................................................                                               …………………………………............. 
                  miejscowość, data                                                                        własnoręczny podpis/pieczątka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dane osoby zgłaszanej do Forum 
 
imię i nazwisko 

............................................................................................. 
 
zajmowane stanowisko w miejscu pracy: 

............................................................................................. 
 
adres korespondencyjny 

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

............................................................................................. 
 
email: 

............................................................................................. 
 
telefon i fax: 

............................................................................................. 
 
inne dane (umiejętności, kwalifikacje, itp. mogące być przydatne w pracach Forum): 

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

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

............................................................................................. 
 
 
Dane instytucji zgłaszającej uczestnictwo 
nazwa: 

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

............................................................................................ 
adres: 

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

............................................................................................. 
NIP 

............................................................................................. 
email: 

............................................................................................. 
telefon i fax: 

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

 

 



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku ze złożeniem Deklaracji Członkostwa w 

Dolnośląskim Forum Pomocy Społecznej  

TOŻSAMOŚĆ I DANE 

KONTAKTOWE 

ADMINISTRATORA  

Administratorem danych osobowych jest Dolnośląskie Forum Pomocy 

Społecznej  - Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej ul. Beethovena 1-2 pok. 

26, 58-300 Wałbrzych  e-mail: dfps@fres.org.pl  

 CELE PRZETWARZANIA Dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia deklaracji członkostwa oraz 
udziału w pracach Dolnośląskiego Forum Pomocy Społecznej, w tym 
stworzenia listy mailingowej w zakresie przesyłanych informacji i w celach 
kontaktowych.  

PODSTAWA PRAWNA 

PRZETWARZANIA 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest 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 takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) - dobrowolnej 
zgody, która może zostać wycofana w dowolnym momencie. Podanie tych 
danych osobowych w Deklaracji członkostwa  będzie traktowane jako 
zgoda na ich przetwarzanie. 

ODBIORCY DANYCH Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępniane podmiotom i osobom 
upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub 
kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej. Ponadto dane 
osobowe mogą być ujawnione podmiotom, z którymi administrator zawarł 
umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych 
wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.  

OKRES 

PRZECHOWYWANIA 

DANYCH 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres członkostwa w Dolnośląskim 
Forum Pomocy Społecznej lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie 
danych  osobowych. 

PRAWA PODMIOTÓW 

DANYCH 

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich 
danych oraz prawo ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.  
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody w 
dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

PRAWO WNIESIENIA 

SKARGI DO ORGANU 

NADZORCZEGO 

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego -  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza 
przepisy prawa.  

INFORMACJA O 

DOWOLNOŚCI LUB 

OBOWIĄZKU PODANIA 

DANYCH 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie podanie tych danych będzie 
skutkowało brakiem możliwości członkostwa w Dolnośląskim Forum Pomocy 
Społecznej  

 
 

.............................................................                                 ........................................................... 
            miejscowość, data                                                          własnoręczny podpis/pieczątka 
 

mailto:dfps@fres.org.pl

