Ochotnicza Straż Pożarna
Grupa Ratownictwa Specjalistycznego
Strażacy Wspólnie przeciw Białaczce
www.strazacyprzeciwbialaczce.pl
www.facebook.com/strazacywspolnieprzeciwbialaczce

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA CZŁONKA ZWYCZAJNEGO
DO OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ GRUPY RATOWNICTWA SPECJALISTYCZNEGO
STRAŻACY WSPÓLNIE PRZECIW BIAŁACZCE
Po zapoznaniu się ze Statutem Ochotniczej Straży Pożarnej Grupy Ratownictwa Specjalistycznego Strażacy
Wspólnie przeciw Białaczce deklaruję chęć przystąpienia do Stowarzyszenia na prawach członka zwyczajnego.
Jednocześnie zobowiązuję się do aktywnego uczestnictwa w życiu Stowarzyszenia i opłacana rocznej składki
członkowskiej w wysokości 30,00 zł rocznie (słownie: trzydzieści złotych, zero groszy) na rachunek bankowy:
89 1600 1462 1838 4614 8000 0001 (Bank BGŻ BNP Paribas S.A).

W CELU PRZYSPIESZENIA PROCESU WERYFIKACJI I PRZETWARZANIA DEKLARACJI, PONIŻSZY FORMULARZ
PROSIMY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI
Imię: …………………………………………….
Nazwisko: …………………………………………….
Data, miejsce urodzenia: …………………………….………………………….
Numer PESEL: …………………………………………….
Seria i numer dowodu osobistego: …………………………………………….
Ulica, numer domu/lokalu: …………………………………..………………………………………….
Kod pocztowy, miejscowość, województwo: ……………………………………………………….
Adres e-mail: …………………………………………………….
Telefon kontaktowy: …………… - …………… - ……………
Jednostka: …………………………………..…………………..
[OSP, PSP, WSP, ZSP + miejscowość / numer JRG dla PSP]

Ponadto oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych, i że nie
zostałem/nie zostałam pozbawiony/pozbawiona praw publicznych. *
* (niepotrzebne skreślić)

Stosownie do postanowień art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. 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 Ochotniczej Straży Pożarnej Grupie
Ratownictwa Specjalistycznego Strażacy Wspólne przeciw Białaczce z siedzibą w Lubinie (59-300) przy ul. Jana
Matejki 24 oraz na dalsze ich przetwarzanie przez Stowarzyszenie dla realizacji jego celów statutowych, w tym ich
umieszczania w bazach danych Stowarzyszenia.

Miejscowość, data: ………………………………..

Podpis: ……………………………

Zgodnie ze Statutem §8 pkt. 1 i 2 Zarząd OSP GRS SWPB uchwałą nr ………. / ……… z dnia …………………………..
postanawia przyjąć Pana/Panią w poczet Stowarzyszenia.
Przewodniczący posiedzenia Zarządu: ………………………………..

