
   ………………………………… 
                                                                                                       (Miejsce )                   (Data ) 

 

                            DEKLARACJA CZŁONKA  

       STOWARZYSZENIA EURO TOUES POLSKA  

              85-744 BYDGOSZCZ ul. STARTOWA 2 

 
                               Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia Euro-Toques Polska. 

          Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania oraz zapoznałem się z Kodeksem 

Honorowym członka Stowarzyszenia Euro-Toques Polska. Jednocześnie zobowiązuję się do ich przestrzegania, 

aktywnego uczestnictwa w działalności ETP, oraz sumiennego wypełniania uchwał władz, a nadto strzec godności 

członka Stowarzyszenia Euro-Toques Polska. 

W razie zmiany danych osobowych: adres zamieszkania, mail, nr. telefonu czy miejsce pracy, zobowiązuję się w 

ciągu 14 dni poinformować Władze Stowarzyszenia drogą mailową info@eurotoques.pl  

 
 
Poniżej przedstawiam zgodne z prawdą dane osobowe: 
 
1. Imiona i nazwisko …………….................................................................................................................... 
 
2. Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………………………. 

 

3. Nr Pesel…………………………………………………………………………………………………….. 

 

4. Numer telefonu …………………………………………………………………………………………… 

 

5. Email ………………………………………………………………………………………………………. 

 

6. Obywatelstwo ……………………………………………………………………………………………... 
 
7. Miejsce zamieszkania: 
 
Ulica …………………………………………………………… nr domu ………… nr mieszkania …………… 
 
Kod pocztowy ……………  Miasto …………………………Województwo……………………………………. 

 

 
8. Miejsce zakładu pracy: 
 
Nazwa firmy ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adres firmy: ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Kod pocztowy …………………Miasto ................................................. Województwo ...................................... 

 
9. Podać, do jakich stowarzyszeń obecnie należysz: 
 
..................................................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................................... ...... 
 
10. Rekomendacja dwóch członków wprowadzających: 

 
 
.......................................................................                               …………………………………………….. 
(Imię i nazwisko Członka Stowarzyszenia)                                  (Imię i nazwisko Członka Stowarzyszenia) 

mailto:info@eurotoques.pl


 

 

11. Komisja Weryfikacyjna. 
 
Opinia Komisji Weryfikacyjnej …………………………………………………………………………………….. 
 

Podpisy komisji weryfikacyjnej  

1 ……………………………. 

  

2 ……………………………. 

 

3 …………………………...... 

 
12. Uchwała Zarządu Stowarzyszenia nr .............z dnia ............... w sprawie przyjęcia w/w kandydata na członka 

Stowarzyszenia. 
 
Postanowiono co następuje .................................................................................................. ..................... 

 
13. Data wpisania do ewidencji ………………………… nr członka Stowarzyszenia ……………….. 
 

 
Podpisy Członków Zarządu 

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

 

Klauzula informacyjna: 

Klauzula informacyjna stanowiąca integralną część deklaracji członkowskiej Stowarzyszenia Euro Toques Polska, zgodna z 

Rozporządzeniem 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 (tzw. RODO). 

Informacja o danych osobowych: 

1. Administratorem danych osobowych osób, których dane osobowe zostały podane w zgłoszeniu, jest stowarzyszenie Euro-

Toques Polska z siedzibą ( 85-744) w Bydgoszczy ul. Startowa 2, KRS: 0000348382, NIP: 9671323278    REGON: 

34070984400000 

2. Dane osobowe są przetwarzane w związku z wykonywaniem przez ETP celów statutowych. 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób, które zostały wskazane w zgłoszeniu jest zgoda tych osób na 

przetwarzanie ich danych osobowych. ETP informuje, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdej 

chwili wycofana. 

4.  Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, prawo do ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W zależności od podstawy przetwarzania danych część z tych praw może zostać 

ograniczona odrębnymi przepisami. W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych 

5.  

        Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i wizerunku, jako osoby reprezentującej Członka ETP w 

celu wykonywania przez ETP zadań statutowych.   

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, jako osoby reprezentującej członka ETP w celu 

otrzymywania newsletterów dotyczących ETP oraz branży gastronomicznej i innych materiałów o charakterze 

informacyjnym oraz reklamowym wyłącznie od innych Członków ETP również na adres e-mail. 

 

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………. 

 

 

Miejsce, data i czytelny podpis …………………………………………………………….            

 


