Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników
Biuro | Galeria | Laboratorium

Deklaracja Członkowska
Dane Osobowe Wnioskodawcy:
Pan/Pani.........................................................................................................................................................
Imię i nazwisko

.......................................................................................................................................................................
Adres do korespondencji (Kraj, miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr mieszkania)

nr telefonu kontaktowego ..................................................................................................................
e-mail (do bieżącego kontaktu i wysyłki newslettera):..........................................................................
wykształcenie/zawód ……………………………………………………………………..
Rodzaj działalności:
produkcja

handel

artysta/projektowanie

nauka

promocja

emerytura
Od kiedy Wnioskodawca pracuje z bursztynem .................................................................................
Oczekiwania wobec Stowarzyszenia (opcjonalne)...............................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nazwa firmy i zakres działalności gospodarczej prowadzonej na własny rachunek (opcjonalne):
.......................................................................................................................................................................
Adres strony internetowej prowadzonej firmy .....................................................................................
Miejsce pracy (osób nie prowadzących własnej działalności):
.......................................................................................................................................................................

Deklaruję przystąpienie do Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników. Zobowiązuję się
do przestrzegania postanowień Statutu oraz prawomocnych uchwał władz Stowarzyszenia,
regularnego opłacania składek członkowskich, a także deklaruję aktywny udział w działalności
Stowarzyszenia.
......................................................................., miejsce i data.............................................................
Podpis Wnioskodawcy

Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników
ul. Warzywnicza 1, 80-838 Gdańsk, Polska
Alior Bank 95 2490 0005 0000 4500 2032 9868

Tel +48 58 580 00 22
office@amber.org.pl
www.amber.org.pl

NIP
5842004188
KRS
0000120325
REGON 191135944

Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników
Biuro | Galeria | Laboratorium

Obowiązek informacyjny – deklaracja członkowska
Niniejszym, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. 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), obowiązującymi od 25 maja 2018 r. oraz ustawy z dnia 10 maja
2018 r. r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 1000 ze zm.) informujemy, iż:
A. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Międzynarodowe Stowarzyszenie
Bursztynników z siedzibą w Gdańsku (80-838) przy ul. Warzywniczej 1,
B. dane kontaktowe w sprawach dot. danych osobowych: office@amber.org.pl, +48 58 58 000 22,
C. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji praw i obowiązków wynikających ze
Statutu Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników, na podstawie dobrowolnej zgody, do
czasu ustalenia oraz dochodzenia roszczeń,
D. ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma
wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody,
E. cofnięcie zgody będzie miało konsekwencje braku możliwości bycia członkiem Stowarzyszenia
Inspektorów Ochrony Danych Osobowych lub udziału w organizowanych konferencjach,
wydarzeniach, które poprzedzone są rejestracją uczestników,
F. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, które zapewniają
odpowiedni stopień ochrony tych danych osobowych,
G. Pani/Pana dane nie podlegają profilowaniu,
H. ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych
dotyczących Pani/Pana osobiście, ma Pani/Pana prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
Wyrażam zgodę na:
•
przetwarzanie moich danych osobowych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników z siedzibą w
Gdańsku (80-838) przy ul. Warzywniczej 1 w celu otrzymywania newslettera,
•
przesyłanie na podany przeze mnie adres e-mail informacji, w tym informacji handlowych (na podstawie
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną).
Oświadczam, że poinformowano mnie o tym, że:
A. Administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celu wysyłki newslettera jest Międzynarodowe
Stowarzyszenie Bursztynników z siedzibą w Gdańsku (80-838) przy ul. Warzywniczej 1.
B. Dane kontaktowe w sprawach dot. danych osobowych: office@amber.org.pl, +48 58 58 000 22.
C. Dane osobowe będą przetwarzane w celach wysyłki newslettera.
D. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, bym mógła/mógł
otrzymywać newsletter.
E. Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu otrzymywania newslettera odbywa się w
oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. 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. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO).
F. Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z
dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
......................................................................., miejsce i data.............................................................
Podpis Wnioskodawcy
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G. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym
czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
H. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony.
I. Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z
przetwarzaniem moich danych osobowych w celach określonych w powyższej deklaracji zgody.
J. Moje dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
K. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych dotyczących mnie osobiście, mam prawo
wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Klauzula informacyjna dołączana do zgody na przetwarzanie wizerunku, który następnie zostanie zamieszczony
w serwisie Facebook/Instagram/YouTube
Oświadczam, że poinformowano mnie o tym, że:
A. Administratorem moich danych osobowych (wizerunku utrwalonego podczas wydarzeń związanych z
działalnością Stowarzyszenia) jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników z siedzibą w Gdańsku (80838) przy ul. Warzywniczej 1
B. Dane kontaktowe w sprawach dot. danych osobowych: office@amber.org.pl, +48 58 58 000 22
C. Dane osobowe będą przetwarzane w celach promocyjnych i informacyjnych, tj. w celu promowania wydarzeń
związanych z działalnością Stowarzyszenia.
D. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, aby mój wizerunek
mógł być publikowany w celach wskazanych powyżej.
E. Przetwarzanie moich danych osobowych w w/w celu odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę –
art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. 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. z
2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO.
F. Dane będą mogły być również przetwarzane w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń, jako uzasadniony
interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
G. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym
czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
H. Moje dane osobowe będą przetwarzane do czasu złożenia wniosku o rezygnację z członkostwa w
Stowarzyszeniu.
I. Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń.
J. Moje dane będą przekazywane innym odbiorcom. W szczególności, w związku z tym, że dane w postaci
wizerunku będą publikowane na portalu społecznościowym Facebook/Instagram, moje dane zostaną
udostępnione Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin, Irlandia i Facebook, Inc. 1601 Willow
Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Tym samym, moje dane będą przekazane do Stanów Zjednoczonych
Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które w szczególności mogą
nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony. Moje dane zostaną przetransferowane przez serwis
Facebook/Instagram na jego serwery w celu stworzenia kopii zapasowej oraz w celach związanych z
działalnością serwisu. Więcej informacji: https://www.facebook.com/privacy.
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Wtyczki Social Media
Na naszej stronie są włączone funkcje serwisu Instagram. Funkcje te oferuje w formie zintegrowanej
Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Jeżeli jesteś zalogowany na swoim koncie
Instagram, możesz przez kliknięcie przycisku Instagram połączyć treści naszych stron ze swoim profilem na
Instagramie. Przez to Instagram może przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego konta
użytkownika. Podkreślamy, że nie otrzymujemy żadnych informacji o treści przekazanych danych ani o ich
wykorzystaniu przez Instagram. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w oświadczeniu Instagrama o
ochronie danych: http://instagram.com/about/legal/privacy/.
Nasza strona internetowa wykorzystuje również wtyczki utrzymywanego przez Google serwisu YouTube.
Jego administratorem jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Kiedy odwiedzasz
którąś z naszych stron wyposażonych we wtyczkę YouTube, zostaje nawiązane połączenie z serwerami
YouTube. Serwer YouTube uzyskuje przez to informacje, które z naszych stron odwiedziłeś. Gdy jesteś
zalogowany na swoim koncie YouTube, serwis ten ma możliwość bezpośredniego przyporządkowania Twoich
zachowań w sieci do osobistego profilu. Można temu zapobiec przez wcześniejsze wylogowanie się z konta
YouTube. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w oświadczeniu
YouTube o ochronie danych pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy
K.
L.

Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych dotyczących mnie osobiście, mam prawo
wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

......................................................................., miejsce i data.............................................................
Podpis Wnioskodawcy

Podpisy członków wprowadzających (2 wymaganych):

imię i nazwisko

imię i nazwisko

Akceptacja Zarządu (data) …....................
Wysokość opłaty członkowskiej rocznie 300/150/30 PLN, wpisowe 300/150/30 PLN
Podpisy Zarządu MSB
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