
Stowarzyszenie Koalicja Kobiet Kreacyjnych K3   

ul. Kuncewiczowej 5/2 

42 – 207 Częstochowa   

www.kreacyjne.pl 

 

OŚWIADCZENIE  
 

Ja niżej podpisana deklaruję chęć wstąpienia do Stowarzyszenia Koalicja Kobiet Kreacyjnych 

K3.   

Oświadczam, że znany mi jest statut oraz cele i zadania Stowarzyszenia. Zobowiązuję się do 

ich przestrzegania oraz aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia  

 

 Imię i nazwisko ......................................................................................................... 

 

Data i miejsce urodzenia..............................................................................................  

 

 Miejsce zamieszkania...............................................................................................................  
kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu i mieszkania  

  

4. Numer PESEL ……………………..………  

  

    

5. Telefon:..................................................    6.  E-mail....................................................  

  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Stowarzyszenia, zgodnie z 

ustawą  z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018, poz.1000).  

Ja niżej podpisana wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zamieszczania, 

udostępniania  i rozpowszechniania mojego wizerunku w związku z udziałem w Stowarzyszeniu, 

zgoda dotyczy wykorzystania wizerunku na: materiałach informacyjnych i reklamowych, stronie 

internetowej Stowarzyszenia, profilu w serwisach społecznościowych (np. facebook) zgodnie z art. 81 

ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż 

fotografie, filmy lub nagrania mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz 

wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach oraz w serwisach społecznościowych (np. 

facebook). Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o 

wynagrodzenie względem Stowarzyszenia, z tytułu wykorzystywania wizerunku/głosu/nagrań/moich 

wypowiedzi na potrzeby określone w oświadczeniu.  

 Podpisanie oświadczenia na wykorzystanie wizerunku jest dobrowolne.   

  

 …………………………………………. (data i czytelny podpis) 

Zgodnie z postanowieniami organów stowarzyszenia, zobowiązuję się do systematycznego wpłacania 

składki członkowskiej w wysokości 10 zł miesięcznie.  

  

Nr konta:  Bank: PKO BP SA 

10 1020 1664 0000 3702 0601 5970                                                                                                

z dopiskiem:  składka członkowska      

  

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

http://www.kreacyjne.pl/


 miejscowość i data  podpis          

            

wypełnia Zarząd 

 Uchwałą Zarządu nr............................ z dnia………………………….w/w Pani 

………………. została przyjęta w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia.  

  
……………………………………………………………………………………………………………………………………  

          podpisy  dwóch członków Zarządu 
 

 

W imieniu członków założycieli zapraszamy wszystkich, którzy swoją pracą, pomysłami  

i doświadczeniem chcą wesprzeć działalność Stowarzyszenia. 

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych. Kandydat do 

Stowarzyszenia, składa pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz 

zobowiązanie o opłacaniu składek (10 zł miesięcznie). Składki członkowskie prosimy 

wpłacać w systemie kwartalnym, półrocznym i rocznym, płatne z góry do dnia 20-go w 

miesiącu wystawienia noty.Wypełnione i podpisane oświadczenie należy przesłać na adres 

Stowarzyszenia. 

Decyzję o przyjęciu w poczet członków podejmuje Zarząd Stowarzyszenia, który o swojej 

decyzji niezwłocznie powiadamia zainteresowanego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


