Stowarzyszenie Wolnego Słowa
organizacja pożytku publicznego numer KRS 0000195433
ul. Marszałkowska 7; 00-626 Warszawa;
www.sws.org.pl, e-mail: sws@sws.org.pl

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Po zapoznaniu się ze Statutem Stowarzyszenia Wolnego Słowa, popierając cele Stowarzyszenia, wyrażam
chęć zostania jego członkiem. Jednocześnie oświadczam, że nie byłem funkcjonariuszem, ani jawnym
bądź tajnym współpracownikiem służb specjalnych PRL lub innych państw komunistycznych.

□□□□□□□□□□□

………………………………………………………

imię i nazwisko; numer PESEL

………………………………………………………………………………………………………………..
ulica, numer domu i mieszkania

………………………………………………………………………………………………………………..
kod pocztowy, miasto

……………………………………………………

……………………………………………………

data i miejsce urodzenia

numer dowodu osobistego

……………………………………………………

……………………………………………………

dowód osobisty wydany dnia

dowód osobisty wydany przez

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
□□□□□□□□□
numer telefonu

numer faksu

numer telefonu komórkowego

………………………………………………………………………………………………………………..
e-mail

Deklaruję składkę członkowską na cele statutowe w wysokości ………. złotych rocznie. Składkę będę
regulować raz w roku osobiście w siedzibie Stowarzyszenia lub przelewem na konto banku PeKaO S.A.:

09 1240 1024 1111 0010 0741 3451
Wyrażam zgodę na wprowadzenie moich danych osobowych do bazy Stowarzyszenia Wolnego Słowa
oraz wykorzystywanie ich w publikacjach Stowarzyszenia.
……………………………………………………
miejsce, data, podpis

Osoby rekomendujące:
1. …………………………………………………
imię i nazwisko

2. …………………………………………………
imię i nazwisko

……………………………………………………
podpis

……………………………………………………
podpis

ANKIETA
Uczestniczyłem(am) w okresie od 19…. do 19…. w działaniach opozycyjnych wobec reżimu PRL wykonując
następujące prace:

□ redakcyjne
□ drukarskie
□ kolportażowe
□ introligatorskie

□ teatralne
□ plastyczne
□ muzyczne
□ fonograficzne

□ fotograficzne
□ filmowe
□ inne (w przypadku zaznaczenia tej
wypowiedzi prosimy poniżej podać jakie)

…………………………………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………………………..........
Krótki życiorys
…………………………………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………………………..........
Doświadczenie zawodowe, kwalifikacje, umiejętności, możliwości przydatne dla działań Stowarzyszenia
…………………………………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………………………..........
Imiona, nazwiska, adresy innych osób, które uczestniczyły w działalności opozycyjnej w latach 1976-1989
…………………………………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………………………...........
…………………………………………………………………………………………………………...........
Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych:
Administratorem Danych Osobowych, zebranych w powyższej Deklaracji, jest Stowarzyszenie Wolnego
Słowa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 7, 00-626 Warszawa, KRS: 0000195433;
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), c), d) i f) RODO, w celach związanych
z działalnością Stowarzyszenia;
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przyjęcia do Stowarzyszenia
Wolnego Słowa.
Prawa osoby, której dane będą przetwarzane na podstawie tej Deklaracji: osoba ta ma prawo dostępu do
treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia i bycia zapomnianym (po upływie okresów retencji
obowiązujących ustawowo lub przyjętych przez Stowarzyszenia dla poszczególnych danych), ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego - tj. Prezesa UODO, gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy
RODO.

.……………………………….……………
miejsce, data, podpis

