
1. Zapoznaj się ze Statutem Stowarzyszenia Bears of Poland.
2. Zapoznaj się z klauzulą informacyjną RODO dla członków Stowarzyszenia Bears of Poland.
3. Wydrukuj i wypełnij załączoną poniżej Deklarację Członkowską, własnoręcznie podpisz, i przekaż 

nam osobiście lub zeskanuj i wyślij na adres e-mail: stowarzyszenie@bearsofpoland.pl.
4. Opłać Składkę Członkowską zgodnie z Regulaminem Opłacania Składki Członkowskiej.

• Składka roczna wynosi 120 zł.
• Osoby, które złożą deklarację członkowską w trakcie trwania roku kalendarzowego 

zobowiązane są do opłacenia składki członkowskiej do końca roku kalendarzowego, licząc 
od miesiąca złożenia deklaracji (10 zł x liczba miesięcy pozostała do końca roku).

5. Składki należy wpłacać
• przelewem na konto o numerze 29 1750 0012 0000 0000 3352 8213 (BNP Paribas Bank 

Polska S.A.), w tytule przelewu wpisując „Składka członkowska za okres od … do …”, lub
• za pośrednictwem systemu PayPal bezpośrednio ze strony internetowej Stowarzyszenia 

Bears of Poland - zakładka Składka członkowska.
6. Potwierdzenie przyjęcia do stowarzyszenia wysyłane jest drogą mailową. Imienną kartę 

członkowską przekazujemy osobiście lub wysyłamy pocztą na adres korespondencyjny.

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Oświadczam, że zapoznałem się ze Statutem Stowarzyszenia Bears of Poland, Regulaminem 
Opłacania Składki Członkowskiej oraz Klauzulą Informacyjną RODO i akceptuję ich treść.
Oświadczam, że chcę zostać członkiem Stowarzyszenia Bears of Poland.

 Imię (imiona):
 Nazwisko:
 Data urodzenia: / /
 Adres do korespondencji:
 

 Telefon:
 Adres e-mail:
 Data deklaracji: / /

 Podpis:

WAŻNE INFORMACJE

Stowarzyszenie Bears of Poland
Bears of Poland Assosiation

KRS: 0000344561 
NIP: 7010214491

stowarzyszenie@bearsofpoland.pl

bearsofpoland

/bearsofpoland

www.bearsofpoland.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO  
DLA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA BEARS OF POLAND
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowa-
rzyszenie Bears of Poland (BoP) z siedzibą w Warszawie, 
wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji spo-
łecznych i zawodowych oraz zakładów opieki zdrowotnej 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodar-
czy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000344561,  
NIP 7010214491, REGON 14214742800000.
2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpa-
trzenia deklaracji członkowskiej, prowadzenia ewidencji 
członków i działalności statutowej, na podstawie art. 6 ust. 
1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochro-
ny osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 
z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej Rozporządzeniem.
3. Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane  
w celu dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z two-
im członkostwem w Stowarzyszeniu, na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. f. Rozporządzenia, co stanowi prawnie uzasadnio-
ny interes Administratora twoich danych.
4. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą oso-
by upoważnione przez Administratora do prze-
twarzania danych osobowych w ramach wyko-
nywania swoich obowiązków służbowych oraz 
podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie 
czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwa-
rzania danych. W szczególności podmioty świadczą-
ce na naszą rzecz usługi księgowe, administrowanie 
systemem informatycznym i dostawców narzędzi 
elektronicznych służących do przechowywania danych. 

5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 
członkostwa w Stowarzyszeniu, a po jego upływie przez 
okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
6. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz 
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia prze-
twarzania, prawo do przenoszenia danych na zasadach 
wskazanych w art. 20 Rozporządzenia, prawo wniesienia 
sprzeciwu.
7. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochro-
ny Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Two-
ich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
8. Podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych jest 
dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych 
będzie brak rozpatrzenia deklaracji członkowskiej i brak 
wpisu na listę Członków Stowarzyszenia.
9. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.
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