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DEKIARAoA czŁoNKoWsKA
ToWARZYSTWA ośWtAToWEGo,,EDUKACJA"

Po zapoznaniu się z postanowieniami statutu, zobowiqzuje się do jego przestrzegania iterminowego optacania składek

cztonkowskich.

Podpis

DECYZJA ZARZĄDU ToWARZYSTWA oŚWlAToWEGo,,EDUKACJA,,z dnia .'....:........ '..... '.
Zarzqd Towarzystwa oświatowego ,,Edukacja,, na posiedzeniu w dniu decyzjq jednogłośnq/większościq gtosów

postanowił przyjqć ... W poczet cztonków Towarzystwa.

Podpis

Zgodniezart '13ust.1i2Rozporzqdzeniawsprawieochronyosóbf izycznychwzwiqzkuzprzetworzaniemdanychosobowychiwsprawiełwobodnego
przepfuwu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogóIne rozporzqdzenie,o ochronie danycń) daIej jako RoDo informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danvch osobowych jest Towarzystwo oświatowe ,,Edukacja'., będące Stowarzyszeniem wpisanym do Krajowego Reiestru

sqdowego pod nr 0000141749, z siedzibq w Łodzi przy u|. |nźynierskiej 2/4,93-569,0000141749 Łódź, dane kontaktowe: emai|: !!g191Q!94dgp| numer

te|efonu: 4f 636 81 53, 515 076 503, zwanym da|ej Towarzystwem oświatowym,

2i inspektorem ochrony danych w ToWarzystwie oświatowym, z którym mogą się Państwo kontaktować W sprawach ochrony swoich danych osobowych Państwa

dzieci poprzez wysłanie wiadomości e-mai|: yvęg|pgg[a.e-@Lo-"-e-ilłp' pod numerem te|efonu 42 636 81 53; 515 076 503 |ub pisemnie na adres naszej siedziby,

wskazany w pkt.  l .

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a) w ce|u przyjęcia Pani/Pana w poczet członków Towarzystu/a]oświatowego i realizacji Pani/Pana praw jako członka Towarzystwa oświatowego na
podstawie Pani/Pana wniosku |ub na podstawie dek|aracji, o których mowa w 511 i 17 statutu Towarzystwa oświatowego (podstawa prawna: art' 6
ust. 1 lit. b; RODO),

b) w ce|u rea|izacji ce|ów i zadań statutowych Towarzystwa oświatowego na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r., Prawo o stowarzyszeniach
(Dz.U'2oL7.fL0 t|. z dnia 2077.o2.o3) oraz statutu Towarzystwa oświatowego (podstawa prawna: art. 5 ust' 1 |it' c; RoDo),

c) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych (np. monitoring poczty elektronicznej, monitoring systemu
informatycznego, usta|enia, dochodzenia |ub obrony roszczeń w postępowaniu sądowYm, administracyjnym |ub też innym postępowaniu
pozasądowym), (podstawa prawna: art' 6 ust' 1 |it. f; RoDo),
W każdej chwi|i przysługuje Pani/Panu prawo do Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie wskazanej
w |it. c) powyżej' Administrator zaprzestanie przetwanać Pani/Pana dane osobowe, chyba źe będzie W stanie wykazać, ż€ w stosunku do Pani/Pana
danych osobowych istn|ejq d|a Administratora danych ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec int €r €sóW Pani/Pana, praw
i woIności Iub Pani/Pana dane osobowe będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustaIenia, dochodzenia Iub obrony roszczeń'

d} w celu otrzymywania przez Paniq/Pana od Towarzystwa oświatowego informacji dotyczących funkcjonowania Towarzystwa oświatowego i rea|izacji
:^-^.+^+..+^wych celów, drogą e|ektroniczną za pośrednictwem Pani/Pana adresu emai| na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa prawna: art,6JEBU )rdLUIU

ust' 1 |it' a; RoDo). W każdej chwi|i przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a|e cofnięcie zgody nie
wptywa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są:
a) Szkoły d|a których Towarzystwo oświatowe prowadzi pośrednictwo, o którym mowa W statucie Towarzystwa oświatowego,,Edukacja,',
b) Sąd re'jestrowy, organy w|adzy publicznej
c) Podmioty, które przetwarz aja Pani/Pana dane osobowe w imieniu Towarzystwa oświatowego na podstawie zawartej z Towarzystwem oświatowym

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzajqce),
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 |at |icząc od dnia wygaśnięcia członkostwa W Towanystwie oświatowym w zwiqzku z

zaistnieniem jednej z okoIiczności o której mowa 5 14 statutu ToWarzystwa oświatowego;
W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie Pani/Pana zgody dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody.

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (oraz prawo do otrzymania ich kopii) oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowo|nym momencie bez
wpływu na zgodność z praWem przetwarzania, którego dokonano na podstaWie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych
8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym okreś|onym w przepisach ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz jest niezbędne do

wykonania Pani/Pana wniosku/deklaracji o przyjęcie w poczet członków Towarzystwa oświatowego. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
na podstawie Pani/Pana zgody podanie danych ma charakter dobrowolny.


