
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 
Stowarzyszenia Przyjaciół Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego „Via Linguae” 

 

Prosimy o dostarczenie (osobiście lub pocztą) wypełnionej deklaracji  
do biura Stowarzyszenia „Via Linguae” (pl. Sejmu Śląskiego 1, p. 514; 40-032 Katowice) 

………………………………………. 
(miejsce i data wypełnienia deklaracji) 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA  

Imię i nazwisko:  

Adres zamieszkania:  

Tel. kontaktowy:  

E-mail:   

 
Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego  
„Via Linguae”  
 

Ja, niżej podpisana/podpisany ………………………………………..………..., 
zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia Przyjaciół 
Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego „Via Linguae”.  

Oświadczam, że znane mi są postanowienia Statutu, cele i zadania Stowarzyszenia. 
Jednocześnie zobowiązuję się do ich przestrzegania, uczestnictwa w działalności 
Stowarzyszenia i przestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia.  

 

Wyrażam zgodę na doręczanie mi zaproszeń na Walne Zebranie Członków 
Stowarzyszenia „Via Linguae” poprzez e-mail w zgodzie z § 18 ust. 4 i 6 Statutu. 

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody1 na przetwarzanie moich danych osobowych w celach 
statutowych i informacyjno-komunikacyjnych Stowarzyszenia, a także dla realizacji 
czynności wynikających z obowiązujących przepisów prawnych – m.in. Ustawy z dn. 
7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. Zarząd Stowarzyszenia „Via Linguae” informuje, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Przyjaciół Instytutu 
Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego „Via Linguae” o nr KRS  
0000542722 z siedzibą pod adresem – pl. Sejmu Śląskiego 1/514, 40-032 Katowice, 
reprezentowane przez Zarząd, e-mail: biuro@vialinguae.pl; 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach statutowych Stowarzyszenia 
oraz w celu realizacji obowiązków prawnych na podstawie art. 6 ust 1 pkt a i c; 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres członkostwa w ww. 
Stowarzyszeniu oraz przez okres archiwizacji wymagany przepisami prawnymi; 

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić 



DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 
Stowarzyszenia Przyjaciół Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego „Via Linguae” 

 

Prosimy o dostarczenie (osobiście lub pocztą) wypełnionej deklaracji  
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4) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

5) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

 
…………………………………………………………  

(czytelny podpis składającego deklarację) 

 

 
Decyzja Zarządu o przyjęciu/nieprzyjęciu* w poczet członków Stowarzyszenia 
Przyjaciół Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego „Via Linguae” 

 
Pani/Pan................................................................................................................. została/został 
przyjęta/y w poczet członków Stowarzyszenia „Via Linguae”. 
 
 
…………………………… 
                            data 

…………………………………………… 
podpis prezesa Zarządu 

 
*niepotrzebne skreślić  


