
 
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

 
 

Ja, niżej podpisany(a) …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Reprezentujący………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(nazwa podmiotu) 
zwracam się z prośbą o przyjęcie w poczet członków Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kraina Lessowych 
Wąwozów”.  
Oświadczam, że:  
1. Reprezentowany przeze mnie podmiot spełnia kryteria członkostwa zwyczajnego w Organizacji, tzn. prowadzi 

działalność w zakresie turystyki przyjazdowej,  
2. Znane mi są cele i zadania zawarte w statucie Organizacji, które zobowiązuję się przestrzegać oraz aktywnie 

uczestniczyć w działalności Organizacji i wypełniać uchwały jej władz 
 
 

....................................... 
           podpis 
 Dane podmiotu: 
 
Pełna nazwa podmiotu: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dokładny adres:   

miejscowość: ………………………………………………………………………………………………………… 

kod pocztowy: ……………………………………………… 

tel/fax.:…………….…………..…  strona www: .......................................................................................................................... 

e-mail: ………………………………………. 

Rodzaj (opis) prowadzonej działalności: ......................................................................................................................... 

Podmiot zatrudniający .............osób……..…/ podmiot prowadzący biznes  rodzinny, nie zatrudniający osób z zewnątrz 

(niepotrzebne skreślić) 

Stosownie do postanowień 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. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych podanych w niniejszej deklaracji w celu uzyskania członkostwa w Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kraina 
Lessowych Wąwozów” z siedzibą w Nałęczowie 24-150,  ul. 1 Maja 16, oraz dalszego ich przetwarzania dla realizacji  
celów statutowych, w tym ich umieszczenia w bazach danych Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kraina Lessowych 
Wąwozów”. 

 

 
Data:…………………………                                           Podpis…………………………. 

 
POLITYKA PRYWATNOŚCI   
 
•    Administratorem Pani/Pana danych osobowych Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Lessowych Wąwozów” 
- administrator serwisów: www.kraina.org.pl z siedzibą w Nałęczowie, Al. 1 Maja 16, 24-150 Nałęczów, 
•    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu promocji Państwa oferty na stronie 
www.kraina.org.pl 
•    Przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do danych osobowych oraz poprawianie danych 
osobowych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo 
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
•    Wykorzystywane dla celów promocyjnych dane osobowe zostały pozyskane od Państwa 
w celu promocji oferty turystycznej. 



•    Ponieważ podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, informujemy, że 
zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie. 
•    Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 
Zwracamy się z prośbą, abyście Państwo upewnili się, że Państwa dane ujawniane w bazie Lokalnej Organizacji 
Turystycznej „Kraina Lessowych Wąwozów” są aktualne i kompletne. W przypadku 
wątpliwości, prosimy o niezwłoczny kontakt. 
 
Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Lessowych Wąwozów” ul. 1 Maja 16, 24-150 
Nałęczów lub pod numerem telefonu 81 501 61 01 oraz pod adresem: info@kraina.org.pl 


