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DEKLARACJA 
Ja, niżej podpisany(a), proszę̨ o przyjęcie mnie w poczet członków Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Fotograficz-
nego BLUR . 

Oświadczam, że znane mi są̨ postanowienia statutu, cele i zadania Stowarzyszenia. Zobowiązuję się do ich przestrzegania 
i deklaruję aktywne uczestnictwo w działalności Stowarzyszenia. 

Dane osobowe: 

Imię (imiona) i nazwisko: 

Pesel: 

Adres zamieszkania: 

Adres korespondencyjny:

Numer telefonu: 

Adres e-mail:  

OŚWIADCZENIE 

Przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie zdjęć i nagrań filmowych z działalności Stowarzyszenia.

Wyrażam zgodę na:

1. Przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, pesel, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, nu-
mer telefonu, adres email, wizerunek) przez administratora danych osobowych, którym jest Warmińsko-Mazurskie 
Stowarzyszenie Fotografów „Blur” (dalej: „Stowarzyszenie”) z siedzibą w Olsztynie przy ul. Kopernika 14A, do celów 
związanych z członkostwem w Stowarzyszeniu. 
 
 TAK  NIE 

2. Przesyłanie informacji dotyczących działalności Stowarzyszenia na podany przeze mnie adres e-mail przez Stowa-
rzyszenie. 
 
 TAK  NIE 

3. Wykorzystanie zdjęć sporządzonych podczas zajęć/warsztatów/plenerów/spotkań itp. organizowanych przez 
Stowarzyszenie, zawierających mój wizerunek, a także wykonanych i udostępnionych przez mnie, w celach promo-
cyjnych, edukacyjnych oraz informacyjnych związanych z propagowaniem działalności Stowarzyszenia, w szczegól-
ności na stronie internetowej Stowarzyszenia, fanpage Stowarzyszenia, wystawach, prezentacjach multimedialnych. 

 TAK  NIE

Ponadto oświadczam, iż otrzymałem i zapoznałem się z klauzulą informacyjną na temat przetwarzania danych osobo-
wych przez Stowarzyszenie

Olsztyn, dnia      własnoręczny podpis: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

UCHWAŁA ZARZĄDU nr. …………………………………… /…………………………………… 

Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Pan/Pani ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
został/a przyjęty/a w poczet członków Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Fotograficznego BLUR 

Olsztyn, dnia: ……………………………………………………… podpisy członków zarządu …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Klauzula Informacyjna dla Członków  
Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Fotograficznego BLUR

Administratorem danych w rozumieniu Rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. jest  
Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Fotograficzne BLUR z siedzibą w Olsztynie, ul. Kopernika 14A, 
Olsztyn, nr rejestru przedsiębiorców KRS: 0000349132

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań i  obowiązków wynikających  
z Pani/Pana członkostwa w Warmińsko-Mazurskim Stowarzyszeniu Fotograficznym BLUR. 

Przesłanką legalności przetwarzania jest przepis prawa – Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie  
danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz.1781 z późn. zm.). Podanie danych osobowych ma  
charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do realizacji wyżej wymienionego celu.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały pierwotnie  
zebrane. Pani/Pana dane osobowe nie będą także przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar 
EOG).

Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania w szczególności podmiotom  
realizującym usługi księgowe, podmiotom sektora kultury,  jednostkom samorządowym i państwowym.  
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Pani/Pana członkostwa  
w Warmińsko-Mazurskim Stowarzyszeniu Fotograficznym BLUR oraz przez 10 lat od momentu  
skreślenia z listy członków.

Przysługuje Pani/Panu 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. W celu realizacji dowolnego z opisanych praw 
należy kontaktować się z Administratorem Danych.

Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do GIODO/UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 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.
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym  
profilowaniu.

Przetwarzane dane osobowe należą do kategorii danych osobowych zwykłych. Zakres 
zbieranych danych: imiona, nazwisko, pesel, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, 
nr telefonu, e-mail, wizerunek.

Dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. 
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