
Skan deklaracji prosimy przesłać na adres biuro_seogws2@eksploatator.org 

Adnotacja biura SEOGWŚ: Uchwałą Zarządu SEOGWŚ nr ……………………………………….. z dnia ………………………………….  przyjęty /a/ w poczet członków wspierających. 

 
 

DEKLARACJA CZŁONKA WSPIERAJĄCEGO 

 

W imieniu firmy ……………….………………………………………………………………..…………………………….................................  

deklaruję/emy/ przystąpienie do STOWARZYSZENIA EKSPLOATATORÓW OBIEKTÓW GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ i zobowiązuję/emy/ się 
do przestrzegania Statutu Stowarzyszenia oraz udzielania Stowarzyszeniu wsparcia finansowego. 

Osoba do kontaktu: 
Imię i nazwisko ………………………………..……………………………………… Nr telefonu ……………………………………. Adres email …………………………………………………… 

Deklaruję/emy/ pierwszą składkę członkowską w wysokości ………………………………….. zł. płatną po otrzymaniu noty księgowej. 

Jednocześnie przyjmuję/emy/ do wiadomości, że podane powyżej dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenia w celu realizacji spraw 
związanych z moim/naszym członkostwem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

Ponadto wyrażam/my/ zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SEOGWŚ w celu: 

□ otrzymywania prenumeraty czasopisma Forum Eksploratora w formie (wybrać właściwe): □ papierowej  □ elektronicznej 

□ otrzymywania drogą elektroniczną informacji o szkoleniach i konferencjach branżowych organizowanych przez osoby trzecie (np. członków 

wspierających Stowarzyszenia, firmy współpracujące z SEOGWŚ); 

□ otrzymywania not księgowych w wersji elektronicznej (pdf); 

Brak zgody na którąkolwiek z opcji nie wpływa na decyzję o przyznaniu członkostwa. 

............................................................................... .............................................................  
miejsce, data podpis przedstawiciela 
 

Brak zgody na którąkolwiek z opcji nie wpływa na decyzję o przyznaniu członkostwa 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(Dz.Urz.UE L 119 z 4 maja 2016r.) Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEOGWŚ, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Podhalańska 7, tel. 501 246 868; 570 869 844; e-mail: 
biuro_seogws@eksploatator.org oraz biuro_seogws2@eksploatator.org .W przypadku pytań w zakresie ochrony danych osobowych prosimy 
o kontakt z Administratorem. 

2. Pani/Pana dane osobowe podane w niniejszej deklaracji będą przetwarzane w celu prowadzenia wszelkich spraw dotyczących członkostwa w ramach 
SEOGWŚ oraz działalności statutowej SEOGWŚ. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO. 

3. Dane osobowe nie będą udostępniane na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Panią/Pana. Dane osobowe mogą 
być udostępnione podmiotom do tego uprawnionym w związku z niezbędnością przetwarzania do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących 
na Administratorze oraz w związku z niezbędnością przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji 
międzynarodowej, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez SEOGWŚ przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2, a po tym czasie przez okres oraz 
w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO) oraz statutu SEOGWŚ. 

5. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, do wniesienia sprzeciwu, ograniczenia 
przetwarzania oraz ich przeniesienia, a także prawo do uzyskania kopii. Ma Pan / Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych 

6. Wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili może zostać wycofana. Wycofanie zgody nie wpłynie 
na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie 
o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy kierować na adres email biuro_seogws@eksploatator.org lub 
biuro_seogws2@eksploatator.org  

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanych powyżej celów. 


