Deklaracja
STRAś DLA ZWIERZĄT W POLSCE

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków
StraŜy dla Zwierząt w Polsce
Oświadczam, iŜ zapoznałem(am) się z postanowieniami Statutu.
Cele i zadania Stowarzyszenia są mi znane.
1.Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów Statutu, obowiązujących przepisów i
regulaminów oraz do aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i sumiennego
realizowania uchwał i postanowień władz Stowarzyszenia, a nadto strzec godności członka
StraŜy dla Zwierząt w Polsce
2. Przestrzegać zasady określonej w § 11 ust. 2 Statutu StraŜy dla Zwierząt w Polsce
3. Wpłacić wpisowe oraz regularnie opłacać miesięczną składkę członkowską w wysokości:

wpisowe................................... zł (słownie ...................................................................................................................................... zł)
składka......................................zł(słownie.........................................................................................................................................zł)

..................................................................
Miejscowość, dnia własnoręczny podpis
Imię i nazwisko ......................................................................................................................................................................................
Dokładny adres zamieszkania, kod, ......................................................................................................................................................
.......................................................................................................e-mail...............................................................................................
telefon stacjonarny ..............................................................................................telefon mobilny..........................................................
Deklaruję ewentualną pomoc w zakresie
.................................................................................................................................................................................................................

................................................................
Miejscowość, dnia własnoręczny podpis

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia nr ........................... z dnia ............................................................
w sprawie przyjęcia ww. Kandydata(tki) na członka Stowarzyszenia.
Nr legitymacji członkowskiej ........................................................

*składka x 6 miesięcy

.............................................................
Podpis upowaŜnionego członka Zarządu

ANKIETA
STRAś DLA ZWIERZĄT W POLSCE
1.

Imiona i Nazwisko ...............................................................................................................................................................

2.

Data i miejsce urodzenia .......................................................................................................................................................

3.

Obywatelstwo .......................................................................................................................................................................

4.

Adres korespondencyjny
miejscowość ........................................................................................... kod ........................................................................
ulica .............................................................................. nr budynku ........................... nr mieszkania ...................................

5.

Dokument stwierdzający toŜsamość:
dowód osobisty seria .................... nr .......................... wydany przez ..................................................................................

paszport seria .................... nr .......................... wydany przez .............................................................................................
6.

Wykształcenie (podstawowe, średnie, wyŜsze) .....................................................................................................................

7.

Zawód wyuczony ............................................... Zawód wykonywany.................................................................................

8.

Miejsce pracy ........................................................................................................................................................................
nr telefonu ........................................... zajmowane stanowisko ............................................................................................

9.

Nazwy stowarzyszeń, do których naleŜał(a) i obecnie naleŜy ...............................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.), wyraŜam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej ankiecie przez StraŜ dla
Zwierząt w Polsce, na zasadach określonych poniŜej.
Informujemy, iŜ administratorem zbioru danych jest StraŜ dla Zwierząt w Polsce z siedzibą przy
ul. Wolska 60 01-134 Warszawa („Stowarzyszenie”). Dane osobowe są zbierane i przetwarzane
wyłącznie w celach statutowych Stowarzyszenia i nie będą udostępniane innym podmiotom.
Podanie danych jest całkowicie dobrowolne. Podający dane ma prawo dostępu do tych danych
oraz ich poprawiania.
......................................................................
Data i podpis osoby wyraŜającej zgodę

*fotografia 1 szt.
**kopia dowodu osobistego

