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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

 

dla członków wspierających (firm członkowskich) 
 

Niniejszym wnioskuję o przyjęcie do Stowarzyszenia EUROPA FORUM 

 

  Firma:  ………………………………………………………………………… 

  NIP:   ………………………………………………………………………… 

  Reprezentant: ………………………………………………………………………… 

  Adres:  ………………………………………………………………………… 

  Telefon:  ………………………………………………………………………… 

  Fax:   ………………………………………………………………………… 

  e-mail:  ………………………………………………………………………… 

  strona internetowa:  ………………………………………………………………………… 

  Oświadczam, że wszystkie dane podane przeze mnie w niniejszym formularzu są prawdziwe. 

 
  Oświadczam, że roczna składka członkowska w wysokości 2 700,00 PLN oraz składka członkowska w   

wysokości 10,00 PLN dla osoby fizycznej reprezentującej firmę członkowską zostanie wpłacona na konto 
Stowarzyszenia EUROPA FORUM w ciągu 7 dni po otrzymaniu postanowienia o członkostwie. 

 
BNP PARIBAS  
KONTO: 21 1600 1462 1824 2452 7000 0001 
IBAN: PL I BIC Code: PPABPLPK  
(Adres przelewu: EUROPA FORUM, pl. Solny 4, 50-060 Wrocław) 
 
O ile członkostwo nie zostanie wypowiedziane do 31.10. bieżącego roku, automatycznie zostaje przedłużone o kolejny rok 

kalendarzowy. 
 

   Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią Klauzuli Informacyjnej zawartej na odwrocie oraz wyrażam zgodę na:  
 

przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych w celu realizacji działań statutowych Stowarzyszenia, 

w szczególności w celu rozpatrzenia niniejszej deklaracji członkowskiej      TAK   NIE 
 

przetwarzanie mojego wizerunku, w tym publikowanie na stronie internetowej zdjęć z wydarzeń związanych z działalnością 

Stowarzyszenia, których będę uczestnikiem         TAK   NIE 
 

otrzymywanie, za pomocą poczty elektronicznej, newslettera Stowarzyszenia i innych informacji od Stowarzyszenia, w tym 

informowanie mnie o planowanych i zrealizowanych wydarzeniach (marketing bezpośredni)    TAK   NIE 
 

otrzymywanie za pomocą połączeń telefonicznych wyżej wymienionych informacji od Stowarzyszenia  TAK   NIE 
 

   Miejscowość, data: ……………………………..     Podpis: ………………………………… 
 
Postanowienie o przyjęciu 
 
  Postanowiono przyjąć, …………………………………………………………………………………………………………….. 
  do grona  firm członkowskich Stowarzyszenia EUROPA FORUM. 
  Podpis Zarządu: 
 

  1. …………………………………………… 
 

 

  2. …………………………………………… 
 
  Wrocław, dnia: ………………………………………… 
 

Tel: (71) 757 53 40 Fax: (71) 757 43 41 
info@ef.com.pl www.ef.com.pl 

Pl. Solny 4, 50-060 Wrocław 

 
            JAWNE 

mailto:info@ef.com.pl
http://www.ef.com.pl/
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            Dok.44(SZBI / RODO) 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O CZŁONKOSTWO 
Information clause for the person applying for a MEMBERSHIP 

W związku z wymaganiami 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zmianą 
ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) zwanego dalej „RODO” informujemy, że „Administratorem” Pani/Pana danych 
osobowych podanych jest Stowarzyszenie EUROPA FORUM (dalej „Stowarzyszenie”, „Administrator” lub „My”) z siedzibą pl. Solny 4, 
50-060 Wrocław KRS: 0000153478, NIP: 8992482614, REGON: 932913590. 

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: info@ef.com.pl i adresem korespondencyjnym: pl. Solny 4, 50-060 Wrocław. 

Cele i podstawy przetwarzania 

Podanie przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

• przyjęcia Pani/Pana deklaracji członkowskiej - podstawa przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 

• rozpatrzenia Pani/Pana deklaracji członkowskiej na podstawie określonych w Statucie zasad „nabywania i utraty członkostwa” 
- podstawa przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; 

• realizacji działań statutowych Stowarzyszenia, m.in. w zakresie wykonywania Pani/Pana czynnego i biernego prawa 
wyborczego w wyborach władz Stowarzyszenia oraz prowadzenia Ewidencji Członków Stowarzyszenia - podstawa 
przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z wymaganiami Statutu Stowarzyszenia oraz Ustawy z dnia 
7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104 z późn. zmi.; 

• przyjmowania składek, darowizn i innych świadczeń - podstawa przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku 
z wymaganiami Statutu Stowarzyszenia oraz art.33.2 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach Dz.U. 1989 
nr 20 poz. 104 z późn. zmi.; 

• prowadzenia działalności promocyjno-marketingowej i budowania pozytywnego wizerunku Administratora, w szczególności, 
ale nie wyłącznie przez publikowanie na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Stowarzyszenia zdjęć 
z wydarzeń związanych z działalnością Stowarzyszenia, których będzie Pani/Pan uczestnikiem i mogących zawierać 
Pani//Pana wizerunek - podstawa przetwarzania danych art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 

• przesyłania Pani/Panu, za pomocą poczty elektronicznej, newslettera Stowarzyszenia i innych informacji od Stowarzyszenia, 
w tym informowanie Pani/Pana o planowanych i zrealizowanych wydarzeniach - podstawa przetwarzania danych: art. 6 ust. 
1 lit. a) RODO i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (marketing bezpośredni); 

• przekazywania Pani/Panu, za pomocą połączeń telefonicznych, wyżej wymienionych informacji od Stowarzyszenia - 
podstawa przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 

• organizowania misji gospodarczych przez Stowarzyszenie samodzielnie lub wspólnie z partnerami Stowarzyszenia - 
podstawa przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 

• realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora w tym ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, 
podnoszonymi przez lub wobec Administratora - podstawa przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

Okres przechowywania danych 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres członkostwa a potem przez okres, w którym mogą ujawnić się ewentualne roszczenia, 
czyli przez 6 lat od końca roku, w którym ustało członkostwo oraz przez czas, w którym Administrator może ponieść konsekwencje 
prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę administracyjną (w zależności od tego co nastąpi później). Dane przetwarzane 
na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) ("Pani/Pana „zgoda na przetwarzanie”) będą przechowywane do momentu wycofania Pani/Pana 
zgody. Dane przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) („prawnie uzasadnione interesy Administratora”) będą przechowywane 
przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora. Powyższe ma zastosowanie, o ile nie 
będzie zachodzić inna podstawa prawna do dalszego przetwarzania, np. przetwarzanie przez nas danych w zakresie rozpatrywania 
ewentualnych skarg lub żądań oraz spełnienia zadość zasadzie rozliczalności, o której mowa w art. 5 ust. 2 RODO. 

W przypadku decyzji o braku akceptacji deklaracji członkowskiej dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po podjęciu decyzji. 

Odbiorcy danych osobowych 

Administrator korzysta z usług współpracujących z nim podmiotów zewnętrznych. Dane osobowe przekazywane są do podmiotów 
zewnętrznych wyłącznie wtedy i w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Podmioty zewnętrzne 
mogą wykorzystać przekazane (powierzone) dane osobowe wyłącznie w celu realizacji zadania zleconego przez Administratora. 

Dane osobowe mogą być przekazane następującym, współpracującym z Administratorem odbiorcom: 

• podmiotom świadczącym Administratorowi usługi pomocy technicznej oraz dostawcom rozwiązań informatycznych 
umożliwiających prowadzenie Administratorowi działalności (np. dostawcy oprogramowania, dostawcy poczty elektronicznej i 
hostingu),  

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19890200104
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19890200104
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19890200104
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• podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską i podobną (np. brokerzy kurierscy) – w zakresie niezbędnym do 
zrealizowania dostawy i korespondencji, 

• podmiotom obsługującym płatności elektroniczne – w przypadku przekazywania nam dotacji - dane podaje Pani/Pan 
samodzielnie na stronie podmiotu, 

• podmiotom organizującym misje gospodarcze – w przypadku gdy złoży Pani/Pan deklarację uczestnictwa w takiej misji 
gospodarczej,  

• wybranym podmiotom działającym na zlecenie Administratora przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, doradczych, 
tłumaczeniowych, prawnych – w zakresie niezbędnym do realizacji określonego celu przetwarzania, 

W szczególnych sytuacjach odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa np. w ramach prowadzonych postępowań. 

Dane osobowe (np. adres e-mail) mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Islandię, 
Liechtenstein i Norwegię), w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony 
danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską, do Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 
98052 - z uwagi na wykorzystywanie przez Administratora rozwiązań chmurowych oraz The Rocket Science Group LLC  675 Ponce 
De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308 - właściciel platformy MailChimp, za pomocą której rozsyłany jest Nasz 
newsletter - podmioty te gwarantują, ze dane osobowe przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, są bezpieczne, 
ponieważ są chronione w ramach porozumienia UE-USA - zobacz też Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 
2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. Więcej informacji o sposobach 
zabezpieczenia, a także sposobach uzyskania kopii tych zabezpieczeń oraz miejscu ich udostępniania można uzyskać kontaktując się 
z nami. Pani/Pana wizerunek opublikowany na stronie internetowej Stowarzyszenia, z uwagi na zasięg sieci Internet, będzie dostępny 
również dla osób z państw spoza EOG. 

Pani/Pana prawa: 

W przypadku gdy wyrażenie zgody jest niezbędne, aby móc przetwarzać dane osobowe w określonym celu, Administrator pozyskuje 
taką zgodę. Każdą udzieloną zgodę można wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem. W przypadku 
wycofania zgody, dane nie będą już przetwarzane w zakresie jakiego dotyczyła zgoda, ale wycofanie zgody pozostanie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Na zasadach określonych w RODO przysługują Pani/Panu również następujące prawa: 

• prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana,  

• prawo do sprostowania tych danych osobowych,  

• prawo do usunięcia danych osobowych (”bycia zapomnianym”) lub do ograniczenia przetwarzania tych danych osobowych-  
(o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania 

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 

• prawo do przenoszenia tych danych osobowych. 

Jeżeli Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego (np. wysyłka newslettera na podstawie 
art.6 ust.1 lit. f) RODO), może Pani/Pan ,w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania tych danych w tym celu.  

W przypadku chęci realizacji powyższych uprawień należy złożyć wiosek do Administratora. Aby mieć pewność, że osoba składająca 
wiosek jest uprawniona do jego złożenia, Administrator może prosić o podanie dodatkowych informacji potwierdzających tożsamość 
składającego. 

Administrator Danych jest obowiązany, udzielić stosownej informacji na piśmie. Z przepisów RODO wynika w jakim zakresie z każdego 
z tych praw można skorzystać. Zależeć to będzie w szczególności od podstawy prawnej i celu przetwarzania danych osobowych przez 
Administratora.  

Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Pani/Pana 
zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się z naruszeniem prawa. 

Informacja o wymogu podania danych 

Podanie danych jest wymogiem ustawowym wynikającym z Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach Dz.U. 1989 
nr 20 poz. 104 z późn. zmi. Brak ich podania uniemożliwia członkostwo w Stowarzyszeniu. Podanie danych i członkostwo 
w Stowarzyszeniu są dobrowolne. Podanie dodatkowych danych i wyrażenie w ten sposób zgód na ich przetwarzanie jest dobrowolne, 
a brak podania tych danych nie wpływa na możliwość członkostwa w Stowarzyszeniu. 
 

Informacja w sprawie profilowania 

Podane przez Panią/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w systemach informatycznych, niemniej jednak 
nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016D1250
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016D1250
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19890200104
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19890200104

