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Lokalna Grupa Działania 
Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” 

Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa, www.dolina-bugu.pl 

 

 

 

D E K L A R A C J A  C Z Ł O N K O W S K A  
- dla osób fizycznych - 

 
Ja, niżej podpisany/-a ………………………………………………………………………………………… wyrażam wolę przystąpienia  

do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”, z siedzibą  

w Okunince XIII-1, 22-200 Włodawa, KRS nr: 0000252694 w charakterze członka zwyczajnego. 

Oświadczam, że znana jest mi treść Statutu Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”  

i zobowiązuje się do jego stosowania, w szczególności poprzez propagowanie celów Stowarzyszenia  

i aktywne uczestniczenie w ich realizacji, opłacanie składki członkowskiej oraz branie udziału w Walnych 

Zebraniach Członków.  

Oświadczam, że reprezentuję sektor:  

społeczny – mieszkaniec obszaru LSR (tj. Miasta Włodawa, gminy wiejskiej Włodawa, Wola 

Uhruska, Hańsk, Ruda-Huta, Hanna, Wyryki, Stary Brus) 

społeczny – osoba fizyczna zamieszkała poza obszarem LSR 

gospodarczy – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, pozarolniczą działalność 

gospodarczą lub będąca rolnikiem (ubezpieczona w KRUS) 

publiczny                            

Uzasadnienie: 

 

Załączniki: 
(Np. wydruk z CEIDG (dla przedsiębiorców) lub kopia pisma informacyjnego o składkach KRUS (dla rolników) 

1. ……………………………………………………………………               2. ……………………………………………………………………. 

 
Dane osobowe i kontaktowe: 

Imię i nazwisko 
 
 

Data urodzenia 
 
 

Adres zamieszkania 
 
 

Adres do korespondencji 
*jeśli inny niż adres zamieszkania 

 
 

Nr telefonu, e-mail 
 
 

 

……..…………………………………………………….… 

(Data wpływu deklaracji, podpis osoby 

przyjmującej) 



 

Lokalna Grupa Działania 
Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” 
Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa, www.dolina-bugu.pl 

 

 

Oświadczenia kandydata na Członka Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”: 

� Oświadczam, że wszystkie informacje podane w deklaracji są zgodne z aktualnym stanem prawnym  

i faktycznym. 

� Zobowiązuję się do zgłaszania korekty informacji podanych w niniejszej deklaracji w terminie 14 dni  

od daty zaistnienia ich zmiany. 

� Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji o posiedzeniach Walnego Zebrania Członków drogą e-mailową 

na podany powyżej adres e-mail oraz przesyłanie innych informacji dotyczących bieżącej działalności 

Stowarzyszenia, a także wyrażam zgodę na kontaktowanie się drogą telefoniczną na podany powyżej 

numer kontaktowy w sprawach związanych z członkostwem w Stowarzyszeniu. 

� Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie  

z ustawą z dnia 29.07.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 poz. 1182,  

z późn. zm.) przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”,  

z siedzibą w Okunince XIII-1, 22-200 Włodawa. 

� Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”  

z siedzibą w Okunince XIII-1, 22-200 Włodawa, 

2. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w związku z funkcjonowaniem Stowarzyszenia 

zgodnie ze Statutem, 

3. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane do dnia 31.12.2028 r.,   

4. Dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu monitoringu, 

sprawozdawczości i ewaluacji w ramach realizacji przez LGD Strategii Rozwoju Lokalnego 

Kierowanego przez Społeczność, 

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa wyrażenia zgody na ich przetwarzanie lub 

cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z brakiem możliwości uzyskania statusu członka 

zwyczajnego Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”, 

6. Mam prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.  

 

 

 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

(Miejscowość, data, czytelny podpis) 

 

 

 

 

 
Adnotacje Biura Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”: 

1. Kandydat został przyjęty do grona członków zwyczajnych Stowarzyszenia 

 

    TAK                 NIE 

  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Nr i data podjęcia  uchwały Zarządu Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” o przyjęciu/nie przyjęciu osoby fizycznej do grona 

członków zwyczajnych Stowarzyszenia)          


