Pieczątka podmiotu

_______ _____________

miejscowość, data

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO STOWARZYSZENIA
POZNAŃSKA LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
(pełna nazwa podmiotu)

deklaruje wstąpienie do Stowarzyszenia Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna
(PLOT) jako:
a)
gmina ________________________
proszę podać ilość mieszkańców
hotel/hostel ________________________
proszę podać ilość pokoi
podmiot komercyjny ________________________
proszę podać ilość pracowników
instytucja kultury
organizacja samorządu gospodarczego, fundacja, stowarzyszenie
biuro podróży
samorządowa jednostka organizacyjna
inne ………………………………………………

b)
członek zwyczajny1
członek wspierający2 na rok kalendarzowy: ____________, deklarujący składkę roczną w wysokości:
______________ PLN

i wyznacza do reprezentowania w PLOT3:
Członkowie zwyczajni posiadają pełnię praw wyborczych, są zobligowani do opłacania rocznej składki na rzecz organizacji w
wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Członków PLOT; pozostają członkami stowarzyszenia do momentu złożenia
pisemnej rezygnacji.
2
Członkowie wspierający mają głos doradczy, mają prawo zgłaszania wniosków, nie posiadają praw wyborczych w
stowarzyszeniu; opłacają składkę zgodnie z własną deklaracją, zaakceptowaną przez Radę Stowarzyszenia; członkostwo
wspierające wygasa po roku, jeśli nie zostanie zgłoszona wola jego przedłużenia.
3
Do kontaktów oficjalnych i reprezentacji podmiotu podczas Walnego Zebrania
1

_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Imię i nazwisko, funkcja

Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za kontakty robocze z PLOT:
Imię i nazwisko
Stanowisko
Telefon:
Adres e-mail:

Jednocześnie zobowiązujemy się do wpłacania rocznej składki na rzecz Organizacji w
wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Członków PLOT.
Oświadczam, że:
✓ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rozpatrzenia
wniosku oraz uczestnictwa w Stowarzyszeniu, w tym realizacji praw i obowiązków
Członka;
✓ zapoznałem się z klauzulą informacyjną 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 i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) – RODO
✓ przekazałem naszym reprezentantom klauzulę informacyjną z art. 14 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 i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) – RODO
✓ przekazałem osobom odpowiedzialnym na za kontakt z PLOT klauzulę informacyjną z
art. 14 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 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.

__________________________
podpis osoby upoważnionej

Informacje dotyczące danych osobowych:
1.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dotyczy osób aplikujących oraz
Członków będących osobami fizycznymi. Udzielenie zgody jest dobrowolne, ale stanowi warunek
rozpatrzenia aplikacji i przyjęcia w poczet Członków.

2.

Osoba fizyczna wypełniająca deklarację członkowską wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
w związku rozpatrzeniem aplikacji oraz z członkostwem w Stowarzyszeniu, zaś szczegółowe zasady
dotyczące przetwarzania danych osobowych Członków zostały przedstawione w Klauzuli A.

3.

Każdy podmiot – zarówno będący osobą fizyczną, jak również podmiot instytucjonalny (w tym osoba
prawna, jednostka organizacyjna czy gmina) przekazujący Stowarzyszeniu jakiekolwiek dane osobowe
osób trzecich (w szczególności pracowników, współpracowników, reprezentantów lub członków
organów), zobowiązany jest do przekazania takim osobom (przed pierwszym udostępnieniem nam ich
danych osobowych) klauzuli obowiązku informacyjnego zgodnej z art. 14 RODO przedstawione w
Klauzuli B .

4.

Otrzymanie klauzuli obowiązku informacyjnego – Klauzula B powinno zostać potwierdzone przez taką
osobę fizyczną (pracownika, współpracownika, reprezentanta itp.) poprzez złożenie podpisu pod tym
dokumentem (powinno być należycie udokumentowane). Jesteście Państwo zobowiązani przechowywać i
przekazać nam taką dokumentację w terminie 7 dni od dnia otrzymania od nas takiego żądania.

W razie pytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub przekazywaniem informacji
dotyczących danych osobowych osobom trzecim, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu, odpowiemy na
wszystkie pytania.

KLAUZULA A
INFORMACJA DLA CZŁONKA STOWARZYSZENIA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 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 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO, informuję następująco:
Kto jest
Administratorem
Państwa danych
osobowych i jak się
z nim
skontaktować?

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych jest Stowarzyszenie
Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna z siedzibą w Poznaniu, ul. Plac Kolegiacki
17, 61-841 Poznań, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych
i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
oraz do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS
0000165637, REGON: 634522667, NIP: 7781412473
Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych i
odpowiada za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi
przepisami.
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możecie się
Państwo skontaktować:

W jakim celu, na
jakiej podstawie i
jak długo
przetwarzamy dane
osobowe przed
przyjęciem w poczet
Członków?

➢

Dane kontaktowe Administratora: 609 601 021, j.gonia@plot.poznan.pl (tel, mail)

➢

lub przesyłając korespondencję tradycyjną na adres Administratora: Plac Kolegiacki
17, 61-841 Poznań

W toku procesu aplikowania do Stowarzyszenia Pani/Pana dane osobowe podane w
deklaracji będą przetwarzane na podstawie zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO. W tym przypadku przetwarzanie danych dokonywane jest w celu rozpatrzenia
Pani/Pana wniosku o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia. Pani/Pana dane
osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody przez okres rozpatrywania Pani/Pana
wniosku. W tym przypadku podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla
przeprowadzenia kwalifikacji.

W jakim celu, na
jakiej podstawie i
jak długo
przetwarzamy dane
osobowe naszych
Członków?

Komu i w jakich
wypadkach
udostępniamy
dane?

➢

W przypadku przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia, Pani/Pana dane będą
przetwarzane na następującej podstawie:

➢

w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Stowarzyszenie (art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO), tj. w szczególności:

▪

związanych z Pani/Pana członkostwem w
prowadzenia ewidencji członków;

▪

kontaktu z Panią/Panem, w tym przekazywania Pani/Panu informacji o działalności
Stowarzyszenia;

▪

dokonywania rozliczeń ze Stowarzyszeniem z tytułu składek członkowskich lub z
tytułu innych zobowiązań;

▪

dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami.

➢

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres członkostwa w
Stowarzyszeniu, a następnie do czasu ustania prawnie uzasadnionych interesów w
przetwarzaniu danych osobowych, w szczególności do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń, czyli co do zasady przez okres 7 lat od końca roku, w
którym członkostwo w Stowarzyszeniu ustało, z czego 6 lat to okres przedawnienia
roszczeń, kolejny rok jest wskazany na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatnim
momencie przed upływem okresu przedawnienia.

➢

W tym przypadku podanie danych osobowych jest warunkiem przyjęci i
uczestnictwa w Stowarzyszeniu.

➢

W zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do
podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Pani/Pana
dane osobowe przetwarzane będą przez okres do momentu wygaśnięcia lub
rozwiązania umowy albo ostatecznej informacji o rezygnacji z zawarcia umowy, a
także w celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit.
f) RODO). przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, czyli co do zasady
przez okres 7 lat od końca roku, w którym członkostwo w Stowarzyszeniu ustało, z
czego 6 lat to okres przedawnienia roszczeń, kolejny rok jest wskazany na wypadek
roszczeń zgłoszonych w ostatnim momencie przed upływem okresu przedawnienia.

➢

W tym przypadku podanie danych nie jest obowiązkowe, ale jest warunkiem
zawarcia umowy.

➢

W zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku
prawnego ciążącego na Stowarzyszeniu (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), w szczególności
obowiązków prawnych nałożonych przepisami o rachunkowości, przepisami
podatkowymi lub przepisami regulującymi działalność Stowarzyszenia. Pani/Pana
dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z przepisów prawa.

➢

W tym przypadku podanie danych osobowych jest warunkowane obowiązującymi
przepisami prawa.

➢

W pozostałym zakresie Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie
udzielonej zgody. Niezależnie od okresów wskazanych powyżej, w zakresie, w
którym dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, przysługuje Państwu
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym
momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

➢

Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu.

Stowarzyszeniu,

w

tym

celem

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym na rzecz
Stowarzyszenia usługi, w tym usługi rachunkowe, doradcze, usługi pocztowe i
kurierskie, IT, dostawcom oprogramowania wykorzystywanego przez Stowarzyszenie,
podmiotom archiwizującym lub niszczącym dokumenty oraz innym podmiotom, z
którymi współpracuje Stowarzyszenie. W takim przypadku Stowarzyszenie dba, aby
Pana/Pani dane osobowe były przetwarzane w sposób bezpieczny i wyłącznie w
zakresie niezbędnym do realizowania statutowej działalności Stowarzyszenia.
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione także organom lub instytucjom
uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

Czy dane
przekazujemy poza
EOG lub organizacji
międzynarodowej?

W toku współpracy może się zdarzyć, że w celach związanych z uczestnictwem w
Stowarzyszeniu Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa
trzeciego spoza EOG, zwłaszcza w związku z korzystaniem przez nas serwerów
znajdujących się w takim państwie trzecim. W takich przypadkach przekazanie danych
odbywa się na podstawie tzw. standardowych klauzul ochrony danych zaakceptowanych
przez Komisję Europejską lub innego wiążącego instrumentu ochrony zgodnego z
RODO. W celu uzyskania więcej informacji o przekazywaniu Pani/Pana danych
osobowych poza EOG, w tym o stosowanych zabezpieczeniach w związku z takim
przekazaniem, może Pan/Pani kontaktować się na nasze dane korespondencyjne
wskazane powyżej.
W innych przypadkach nie przewiduje się przekazywania danych osobowych poza
obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowej.

Jakie prawa
przysługują
Państwu w związku
z przetwarzaniem
danych i jak z nich
skorzystać?

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
jeśli jest to technicznie możliwe. Gdy dane osobowe są przetwarzane z uwagi na
prawnie uzasadniony interes Administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W celu realizacji praw skontaktuj
się z Administratorem.
Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli
uznacie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Organem nadzorczym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

KLAUZULA B
INFORMACJA DLA REPREZENTANTA I OSOBY KONTAKTOWEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 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 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO, informuję następująco:
Kto jest
Administratorem
Państwa danych
osobowych i jak się
z nim
skontaktować?

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych jest Stowarzyszenie
Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna z siedzibą w Poznaniu, ul. Plac Kolegiacki
17, 61-841 Poznań, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych
i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
oraz do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS
0000165637, REGON: 634522667, NIP: 7781412473
Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych i
odpowiada za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi
przepisami.
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możecie się
Państwo skontaktować:
➔ Dane kontaktowe Administratora: tel. 609 601 021, j.gonia@plot.poznan.pl
(tel, mail)
➔ lub przesyłając korespondencję tradycyjną na adres Administratora: Plac
Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

Skąd mamy
Państwa dane
osobowe?

Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione Administratorowi przez podmiot
aplikujący do Stowarzyszenia w celu kontaktowania się ze Stowarzyszeniem podczas
procesu rozpoznawania wniosku i następnie w czasie uczestnictwa w Stowarzyszeniu.

Jakie kategorie
danych
przetwarzamy?

W odniesieniu do osób reprezentujących aplikującego i Członka Stowarzyszenia oraz
osób kontaktowych Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Pana/Pani
danych osobowych: dane identyfikacyjne (tj. imiona i nazwiska, nazwa podmiotu, który
reprezentuje dana osoba, nazwę stanowiska lub nazwę pełnionej funkcji), dane

dotyczące udzielonego umocowania (tj. data udzielonego umocowania, rodzaj i zakres
udzielonego umocowania), dane kontaktowe (tj. numer służbowego telefonu, email).
W jakim celu, na
jakiej podstawie i
jak długo
przetwarzamy dane
osobowe?

Pani/Pana dane będą przetwarzane na następującej podstawie:
a)

W zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Stowarzyszenie (art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO), tj. w szczególności związanych z członkostwem reprezentowanego
podmiotu w Stowarzyszeniu, weryfikacji umocowania osoby występującej w imieniu
Członka oraz kontaktu z osobami wskazanymi jako osoby kontaktowe w związku z
aplikacją i członkostwem w Stowarzyszeniu, w tym przekazywania informacji o
działalności Stowarzyszenia oraz dochodzenia, ustalenia lub obrony przed
roszczeniami.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres członkostwa
reprezentowanego podmiotu w Stowarzyszeniu, a następnie do czasu ustania
prawnie uzasadnionych interesów w przetwarzaniu danych osobowych, w
szczególności do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, czyli co do zasady
przez okres 7 lat od końca roku, w którym członkostwo w Stowarzyszeniu ustało, z
czego 6 lat to okres przedawnienia roszczeń, kolejny rok jest wskazany na wypadek
roszczeń zgłoszonych w ostatnim momencie przed upływem okresu przedawnienia.

b) W zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do
podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Pani/Pana
dane osobowe przetwarzane będą przez okres do momentu wygaśnięcia lub
rozwiązania umowy albo ostatecznej informacji o rezygnacji z zawarcia umowy, a
także w celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit.
f) RODO). przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, czyli co do zasady
przez okres 7 lat od końca roku, w którym członkostwo w Stowarzyszeniu ustało, z
czego 6 lat to okres przedawnienia roszczeń, kolejny rok jest wskazany na wypadek
roszczeń zgłoszonych w ostatnim momencie przed upływem okresu przedawnienia.
c) W zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku
prawnego ciążącego na Stowarzyszeniu (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), w szczególności
obowiązków prawnych nałożonych przepisami o rachunkowości, przepisami
podatkowymi lub przepisami regulującymi działalność Stowarzyszenia. Pani/Pana
dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z przepisów prawa.
d) W pozostałym zakresie Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie
udzielonej zgody. Niezależnie od okresów wskazanych powyżej, w zakresie, w
którym dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, przysługuje Państwu
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym
momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
e) Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu.
Komu i w jakich
wypadkach
udostępniamy
dane?

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym na rzecz
Stowarzyszenia usługi, w tym usługi rachunkowe, doradcze, usługi pocztowe i
kurierskie, IT, dostawcom oprogramowania wykorzystywanego przez Stowarzyszenie,
podmiotom archiwizującym lub niszczącym dokumenty oraz innym podmiotom, z
którymi współpracuje Stowarzyszenie. W takim przypadku Stowarzyszenie dba, aby
Pana/Pani dane osobowe były przetwarzane w sposób bezpieczny i wyłącznie w
zakresie niezbędnym do realizowania statutowej działalności Stowarzyszenia.
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione także organom lub instytucjom
uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

Czy dane
przekazujemy poza
EOG lub organizacji
międzynarodowej?

W toku współpracy może się zdarzyć, że w celach związanych z uczestnictwem w
Stowarzyszeniu Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa
trzeciego spoza EOG, zwłaszcza w związku z korzystaniem przez nas serwerów
znajdujących się w takim państwie trzecim. W takich przypadkach przekazanie danych
odbywa się na podstawie tzw. standardowych klauzul ochrony danych zaakceptowanych
przez Komisję Europejską lub innego wiążącego instrumentu ochrony zgodnego z
RODO. W celu uzyskania więcej informacji o przekazywaniu Pani/Pana danych
osobowych poza EOG, w tym o stosowanych zabezpieczeniach w związku z takim

przekazaniem, może Pan/Pani kontaktować się na nasze dane korespondencyjne
wskazane powyżej.
W innych przypadkach nie przewiduje się przekazywania danych osobowych poza
obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowej.
Jakie prawa
przysługują
Państwu w związku
z przetwarzaniem
danych i jak z nich
skorzystać?

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
jeśli jest to technicznie możliwe. Gdy dane osobowe są przetwarzane z uwagi na
prawnie uzasadniony interes Administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W celu realizacji praw skontaktuj
się z Administratorem.
Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli
uznacie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Organem nadzorczym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

