
Deklaracja	Członkowska	Stowarzyszenia	
D	WAY	OF	LIFE	więcej	niż	taniec!	

Proszę	o	przyjęcie	mnie	w	poczet	Członków	Stowarzyszenia	D	WAY	OF	
LIFE	 więcej	 niż	 taniec!	 z	 siedzibą	 w	 Tychach,	 ul.	 Rybna	 52H	 (dalej	
zwane	„Stowarzyszeniem”)	w	charakterze	członka	wspierającego.		

Oświadczam,	że	znane	mi	są	cele,	zadania	i	działania	Stowarzyszenia	ujęte	w	statucie.		

Zobowiązuję	się	do	regularnego	opłacania	składek	i	wypełniania	uchwał	organów	Stowarzyszenia.		

Jednocześnie	 oświadczam,	 że	 została	mi	przekazana	 informacja	 o	przetwarzaniu	danych	osobowych	
przez	Stowarzyszenia	D	WAY	OF	LIFE	więcej	niż	taniec!	

Tychy,	dnia	………………………	 	 ………………………………….…………..	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 (Podpis	)	

UCHWAŁA	ZARZĄDU	
Stowarzyszenia	D	WAY	OF	LIFE	więcej	niż	taniec!		
nr	……………………………..	z	dnia……………………………		

Pan/Pani	…………………………………	
został(a)	przyjęty(a)	w	poczet	Członków	Stowarzyszenia	D	WAY	OF	LIFE	więcej	niż	taniec!	

w	charakterze	Członka	Wspierającego.	

Podpisy	Zarządu:	 _______________________________	 _______________________________	

Data:	 ________________________	

	 													

KWESTIONARIUSZ	OSOBOWY

Imię	i	nazwisko	członka:

Adres	korespondencyjny:		

Numer	pesel:	

Adres	e-mail:	

Numer	telefonu:

Obywatelstwo:	



Informacje	dla	Członka:		

1. Wysokość	składek	miesięcznych	ustala	Zarząd	Stowarzyszenia	na	każdy	sezon.		

2. Sezon	trwa	od	pierwszego	dnia	września	do	ostatniego	dnia	czerwca	roku	następnego.		

3. Członek	powinien	założyć	konto	w	portali	ActiveNow,	dostępnego	na	stronie	internetowej	
Stowarzyszenia:	https://www.dwayodlife.pl/		

4. Poprzez	portal	Członek	zapisuje	się	na	dane	zajęcia,	ma	dostęp	do	aktualnego	harmonogramu	
zajęć	oraz	opłata	składki	za	członkostwo.	

5. Statut	Stowarzyszenia	jest	dostępny	na	stronie	internetowej	Stowarzyszenia.		

Zgody	udzielone	przez	Członka:		

1. Wyrażam	 zgodę	 na	 kontakt	 mailowy	 lub	 telefoniczny	 związany	 z	 organizacją	 zajęć	 i	
funkcjonowaniem	Stowarzyszenia:		

❑	Tak	 	 	 ❑	Nie	

2. Wyrażam	 zgodę	 na	 wykorzystanie	 materiałów	 zdjęciowych	 i	 video	 zawierających	 mój	
wizerunek	 lub	 wizerunek	 mojego	 dziecka	 przez	 Stowarzyszenie	 w	 celach	 promocji	
Stowarzyszenia	 w	 mediach	 społecznościowych	 i	 innych	 materiałach	 promocyjnych	
Stowarzyszenia:		

❑	Tak	 	 	 ❑	Nie	

Tychy,	dnia	………………………	 	 ………………………………….…………..	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 (Podpis	)	

																																																																	

https://www.dwayoflife.pl/


INFORMACJA	DLA	CZŁONKÓW	STOWARZYSZENIA	
I	ICH	PRAWNYCH	OPIEKUNKÓW/PRZEDSTAWICIELI	USTAWOWYCH	

Administrator	 na	 podstawie	 art.	 13	 ust.	 1	 i	 2	 ogólnego	 rozporządzenia	 o	 ochronie	
danych	–	RODO	–	informuje,	iż:	
1. Administratorem	 Państwa	 danych	 osobowych	 oraz	 danych	 osobowych	 Państwa	 dziecka	 jest	

Stowarzyszenie	„D	WAY	OF	LIFE	więcej	niż	 taniec!”	z	siedzibą	ul.	Rybna	52H,	43-100	Tychy,	NIP:	
6462983201,	 REGON:	 386294809,	 KRS:	 0000845033,	 nr	 telefonu:	 +	 48	 790-296-925,	 adres	 e	 –
mail:	akademia@dwayodlife.pl		

2. Państwa	dane	osobowe	przetwarzane	będą	w	celach:		
1) organizacji	 i	 prowadzenia	 zajęć	 tanecznych,	 na	 które	 uczęszcza	 Pana/Pani	 dziecko;	 –	 na	

podstawie	art.	6	ust.	1	lit.	b	RODO;	
2) wykorzystania	 za	 Państwa	 zgodą	materiałów	 zdjęciowych	 lub	 dilmowych	Państwa	dziecka	w	

celach	promocji	Administratora	–	na	podstawie	art.	6	ust.	1	lit.	a	RODO;		
3) wykonania	przez	Administratora	obowiązków	prawnych	względem	instytucji	państwowych	w	

związku	 członkostwem	 Państwa	 dziecka	 w	 Stowarzyszeniu,	 na	 podstawie	 art.	 6	 ust.	 1	 lit.	 c	
RODO;	

4) windykacyjnych,	 upominawczych	 lub	 egzekucyjnych,	 w	 sytuacji	 braku	wywiązania	 się	 przez	
Państwa	 z	 zobowiązań	 na	 rzecz	Administratora	 lub	 opóźnień	w	 płatnościach.	 Przetwarzanie	
Państwa	danych	osobowych	w	tym	celu	uważamy	za	nasz	tzw.	prawnie	uzasadniony	interes,	o	
którym	mowa	w	art.	6	ust.1	lit.	f	RODO;	

3. Odbiorcą	Państwa	danych	mogą	być	podmioty	stale	współpracujące	z	Administratorem	w	zakresie	
m.in.:	 obsługi	 kadrowo-księgowej;	 ubezpieczyciele	 (w	 przypadku	 zajęć	 wyjazdowych);	
organizatorzy	konkursów	tanecznych;		

4. Państwa	 dane	 osobowe	 będą	 przechowywane	 przez	 okres:	 trwania	 stosunku	 prawnego	
(członkostwa	w	Stowarzyszeniu	Państwa	dziecka),	a	po	 jego	zakończeniu	przez	6	 lat	w	stosunku	
do	dokumentów	księgowych,	 a	w	 sytuacji	 sporu	prawnego	do	 czasu	przedawnienia	 się	 roszczeń	
Administratora.		

5. Posiadają	Państwo	prawo	dostępu	do	treści	swoich	danych	oraz	prawo	ich	sprostowania,	usunięcia,	
ograniczenia	przetwarzania,	prawo	do	przenoszenia	danych,	prawo	wniesienia	sprzeciwu,	prawo	
do	 cofnięcia	 zgody	na	 ich	 przetwarzanie	w	dowolnym	momencie	 i	w	dowolnej	 formie,	 chyba	 że	
przetwarzanie	 Państwa	 danych	 jest	 związane	 z	 łączącym	 Państwa	 stosunkiem	 prawnym	 z	
administratorem	lub	odbywa	się	w	związku	z	koniecznością	wywiązania	się	przez	administratora	z	
obowiązków	prawnych	względem	instytucji	państwowych.		

6. Mają	Państwo	również	prawo	wniesienia	skargi	do	Prezesa	Urzędu	Ochrony	Danych	Osobowych,	w	
przypadku	uznania,	że	przetwarzanie	Państwa	danych	osobowych	narusza	przepisy	RODO;	

7. Przetwarzanie	 Pana/Pani	 danych	 jest	 dobrowolne,	 lecz	 stanowi	 warunek	 przyjęcia	 Państwa	
dziecka	w	poczet	członków	Stowarzyszenia.			


