
 

Przyjęto na poczet członków Polskiego Stowarzyszenia Osób z Nadciśnieniem Płucnym i Ich Przyjaciół, uchwałą Zarządu………………………… 
 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 
 
 
 
Proszę o przyjęcie mnie w poczet (zaznaczyć jedną z opcji): 
 

 członków zwyczajnych 

 członków wspierających 

 
Polskiego Stowarzyszenia Osób z Nadciśnieniem Płucnym i Ich Przyjaciół.  
 

 

Oświadczam, że znane mi są cele, zadania i działania Stowarzyszenia oraz prawa i obowiązki członków ujęte 
w  Statucie Stowarzyszenia (tekst Statutu jest dostępny na stronie www.phapolska.org/statut/).  
Zobowiązuję się do przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia oraz 
zobowiązuję się do aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia.  
 

 

1. Prosimy wypełnić czytelnie drukowanymi literami: 

Nazwisko i imię: ……………………………………………………………………………………………………………………...... 

Adres  korespondencyjny: …………………………………………………..…………………………………………………….. 

PESEL: ……………………………………………………………………………………… 

Telefon: …………………………………………………………………………………… 

E-mail: ………………………………………………………………………………….... 

2. Osoba chora:    TAK / NIE,    Rok diagnozy: …………………………..……   

3. Jestem pod opieką ośrodka medycznego (proszę wpisać nazwę ośrodka i miejscowość):  

………………………….……………………………………………………..………………..………………..………………..……………... 

 
Data wypełnienia deklaracji: ………………………………          Podpis: …………………………………................................... 

 
ZGODY: 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Polskie Stowarzyszanie Osób z 
Nadciśnieniem Płucnym i Ich Przyjaciół, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 
(RODO). Dane osobowe przetwarzane będą w celach statutowych Stowarzyszenia i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiadam 
prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz możliwość pisemnej rezygnacji z 
członkostwa w Stowarzyszeniu. Dane będą przetwarzane do czasu rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu. Podanie przeze mnie danych 
osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych, wyszczególnionych powyżej, uniemożliwi przystąpienie do Stowarzyszenia. 
 
Data i podpis: ……………………………………………………………………………………… 
 
Wyrażam zgodę na nieodpłatne przetwarzanie mojego wizerunku, głosu oraz wypowiedzi utrwalonych w związku z udziałem we wszelkich 
zebraniach, spotkaniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia, w celach dokumentacyjnych, informacyjnych i promocyjnych, w 
szczególności w związku z prowadzoną przez Stowarzyszenie, stroną internetową, Facebookiem, Instagramem i innymi Social Mediami oraz 
drukowanymi materiałami reklamowo-promocyjnym.  
 
Data i podpis: ……………………………………………………………………………………… 
 
Wyrażam zgodę na doręczanie mi zaproszeń na Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia poprzez e-mail podany powyżej. 
 
Data i podpis: ……………………………………………………………………………………… 
 
 

 


