
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I SYMPATYKÓW 
LICEUM MUZYCZNEGO W KATOWICACH 
ul. Ułańska 7B, 40-887 Katowice 
 
 

DEKLARACJA 
wstąpienia do Stowarzyszenia 

 

Oświadczam, że pragnę zostać członkiem Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Liceum Muzycznego w 
Katowicach (zwanego dalej „Stowarzyszeniem”). Zobowiązuję się propagować cele i wspierać działalność 
Stowarzyszenia, zgodnie z postanowieniami zawartymi w Statucie Stowarzyszenia, którego treść znam  
i akceptuję. 
 

Nazwisko: …………………………………. Imiona: ……………….………………………………………. 

Adres do korespondencji: ………………………………….………………………………………………… 

nr telefonu: ……………………………… E-mail: ……………..………………............................................ 

Deklaruję gotowość uczestniczenia w pracach na rzecz Stowarzyszenia  
(prosimy zaznaczyć wybrane dziedziny lub określić wedle własnego życzenia):  
○ przy pozyskiwaniu sponsorów 
○ przy organizacji imprez i koncertów 
○ przy promocji osiągnięć Liceum Muzycznego w środkach masowego przekazu 
 
 w pracach typu wydawniczego i autorsko-edytorskich jak: 
○ autorstwo lub redakcja materiałów wydawniczych, 
○ prowadzenie strony w Internecie, 
○ tłumaczenie z języków obcych, 
 
 w innym charakterze (w jakim?) …………........................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Deklaruję przekazywanie składki członkowskiej ustalonej Uchwałą Zarządu z dnia 06.09.2007  
w wysokości 20 zł rocznie (do końca marca każdego roku) na konto Stowarzyszenia: 
88 2130 0004 2001 0444 6118 0001 
 

Wyrażam zgodę na przekazywanie mi informacji o Stowarzyszeniu, w tym o Walnych Zebraniach, w formie 
elektronicznej na podany przeze mnie adres e-mail 
 
Klauzula informacyjna 
dla członków Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Liceum Muzycznego w Katowicach 
Zgodnie z art. 13 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 – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z 
dnia 4 maja 2016 r.) informujemy, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Liceum Muzycznego w Katowicach 
 40-887 Katowice, ul. Ułańska 7B. kontakt:  stowarzyszenie.emikolajczyk@gmail.com 
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności statutowej Stowarzyszenia na podstawie jego Statutu. 
3. Pani/Pana dane osobowe wynikające ze złożonej deklaracji członkowskiej przetwarzane będą przez okres pozostawania członkiem 
Stowarzyszenia oraz w terminach określonych przepisami prawa 
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów 
prawa. 
5. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania 
swoich obowiązków służbowych. 
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie. 
7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 -193 
Warszawa 
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 
 
 

      

 

Data i podpis kandydata na członka Stowarzyszenia: 

 

       …………………………………………………………… 


