
DEKLARACJA 
 

Ja niżej podpisana/y ..................................................................................................................... 
Imię i Nazwisko 

Zamieszkała/y............................................................................................................................... 
 

………………..………...….......................................................................................................... 
 
tel…………..............................e-mail………………………………………………………….. 
 
deklaruję przystąpienie do Stowarzyszenia Oświatowego Warszawa  
i zobowiązuję się przestrzegać statutu Stowarzyszenia oraz uchwał jego władz, w tym 
regularnie opłacać składki członkowskie w obowiązującej wysokości. 
 
Ponadto oświadczam, iż: 
       

a) o ile nie poinformuję inaczej, rezygnuję z bycia członkiem Stowarzyszenia, z dniem 
ukończenia  szkoły lub rezygnacji z uczęszczania do LXVII Liceum 
Ogólnokształcącego im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie. przez moje 
dziecko: 

 
__________________________________________________________________ucznia/uczennicy klasy ________ 
Imię Nazwisko dziecka  

 
b) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia, 

nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu e-mail, danych osobowych 
osoby małoletniej wskazanej powyżej, pozostającej pod moją opieką w postaci 
imienia i nazwiska w celach identyfikacyjnych oraz umożliwienia komunikacji ze mną 
dla potrzeb realizacji działalności Statutowej Stowarzyszenia. 
 

c) wyrażam zgodę, aby wszelkie informacje o działalności Stowarzyszenia oraz 
zawiadomienia wymagane przez Statut były przesyłane do mnie  pocztą elektroniczną 
na mój adres e-mail wskazany powyżej i były uznane za skutecznie doręczone z dniem 
wysłania. 
 

d) klauzula informacyjna RODO: 
 

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, Oświadczam, że zostałem poinformowany, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Oświatowe Warszawa z siedzibą przy ul. Hożej 
11/15 w Warszawie (00-528), nr KRS: 0000074025, a podanie przeze mnie danych osobowych jest 
dobrowolne, 

2. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie złożonej deklaracji 
członkowskiej. 

3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach: 

a) statutowych, w tym prowadzenia dokumentacji. 

b) kontaktu zarządu i osób upoważnionych  w celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia. 



4.   W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcą Pani/Pana danych 
osobowych będą: zarząd, komisja rewizyjna, osoby upoważnione przez zarząd dla skutecznego i 
efektywnego zapewniania realizacji celów, w tym gromadzenia składek członkowskich oraz wspierania 
działalności LXVII LO oraz księgowość Stowarzyszenia . 

5.   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres uczęszczania syna/córki do LXVII LO i 
realizacji przepisów dotyczących archiwizacji dokumentacji Stowarzyszenia. 

6.   W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do 
treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a 
także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z 
obowiązujących przepisów prawa. 

7.  W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, 
Rozporządzenia, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do 
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

8.  W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w 
Stowarzyszeniu Oświatowym Warszawa przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.  

9.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie:  

 Pani/Pana imienia i nazwiska,  adresu zamieszkania  (ulica, numer budynku, numer mieszkania, kod 
pocztowy miejsca zamieszkania, miejscowość zamieszkania), imienia i nazwisk dziecka - ucznia LXVII 
LO oraz danych kontaktowych (telefon, e-mail) ma charakter obowiązkowy 

 Jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania powyższych danych, a w przypadku niepodania lub 
żądania usunięcia tych danych konsekwencją będzie brak możliwości przystąpienia do Stowarzyszenia i 
pozostawania jego członkiem. 

10.  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  

 
 

 
Warszawa, dnia................................                       ............................................................. 
             ( podpis 


