
ANKIETA i DEKLARACJA   
dot. przyjęcia w poczet członków zwyczajnych SezaM  
  

1. ANKIETA /wypełnić drukowanymi literami/  
  

Nazwisko *    

                                                            
  

                                                            
 
Imię *  

                                                            
 

Data urodzenia /rok – miesiąc – dzień/*       

Miejsce urodzenia*  

Adres zamieszkania - kod pocztowy*    

Miejscowość*   

Ulica i nr domu*  

PESEL*     

Nr telefonu  

Inny kontakt (mail) – ……………………………………………………………………………..........................................................  

Zawód/studia – …………………………………………………………………………………..……………………………………………………….  

Hobby – ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

2. CHORY NA SM*:   TAK / NIE /INNA CHOROBA 

3. DEKLARACJA  

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków zwyczajnych Śląskiego Stowarzyszenia Chorych na SM. Zobowiązuję 
się wpłacać składki roczne na konto SezaM o numerze 09 1050 1298 1000 0023 1409 9488  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej: RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Śląskie Stowarzyszenie Chorych na SM SEZAM  moich danych osobowych 
zamieszczonych w tym formularzu i wykorzystanie ich tylko do wewnętrznych celów statutowych SezaM-u. Podanie danych jest dobrowolne, 
jednak odmowa podania danych oznaczonych * uniemożliwi przystąpienie do Stowarzyszenia. Oświadczam, że zapoznałem się z dołączoną 
informacją dotyczącą przetwarzana danych osobowych. 

      Data: …………………………………   Podpis: …………………….............................   

 

Przyjęto w poczet członków zwyczajnych Śląskiego Stowarzyszenia Chorych na SM w dniu ……………….......................  

  

…………………………………………………… 
podpis Przewodniczącego/pieczęć  

        -      -      

                                              

    -        

                                                

                                              

                      

                                              



OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
INFORMACJA NA TEMAT CELÓW I ZASAD 
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH CZŁONKÓW 
STOWARZYSZENIA 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 

 
Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych 
jest Śląskie Stowarzyszeniu Chorych na SM SEZAM  z 
siedzibą przy ul. Jana Śliwki 12, 44-102 Gliwice.  
 
Możesz się z nami skontaktować: 

 wysyłając email na adres biuro@sezamsm.pl 
 pisząc na adres naszej siedziby, 
 dzwoniąc do nas pod numer telefonu 
stacjonarnego: 32 428 16 90 
 
 

 
W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane 
osobowe? 
 
Twoje dane osobowe przetwarzamy:  
 w celu przyjęcia Pani/Pana do Stowarzyszenia SM SEZAM, 

w tym także przesyłania informacji związanych z działalnością 
Stowarzyszenia. Administrator przetwarza te dane na 
podstawie Twojej zgody art. 6 ust. 1 lit. a) RODO 
 wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Stowarzyszeniu 

(dotyczy to przypadków udostępnienia danych beneficjentów, 
pracowników, współpracowników itp. na żądanie właściwych 
organów lub sądów) (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 
 wykonania umowy lub podjęcia działań niezbędnych dla 

zawarcia  
i wykonania umowy, np. kontakt telefoniczny lub e-mail w celu 
ustalenia, odwołania lub zmiany terminu, zakresu, sposobu 
wykonania usługi (jeżeli są Państwo stroną umowy zawartej ze 
Stowarzyszeniem) (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) 
 wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Stowarzyszenie lub przez stronę trzecią 
(np. weryfikacja Beneficjentów pomocy w publicznych 
rejestrach; kontakt z beneficjentami pomocy, uczestnikami 
aktywności prowadzonymi przez Stowarzyszenia, w tym 
prowadzenie wewnętrznych rejestrów beneficjentów i osób 
współpracujących lub korzystających z pomocy służących 
umożliwieniu kontaktu Stowarzyszenia z w/w osobami) (art. 6 
ust. 1 lit. f RODO) w tym ustalenia, zabezpieczenia, obrony, 
dochodzenia roszczeń w ramach prowadzonej działalności 
statutowej Stowarzyszenia 

 
Jaki zakres danych przetwarzamy ?  
 
Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje 

podstawowe dane identyfikacyjne, dane 
kontaktowe, dane adresowe, PESEL, dane 
dotyczące zdrowia. 
 
 
 

 
 

Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych? 
 

 
Twoje dane osobowe mogą być przekazane 
podmiotom przetwarzającym je na nasze 
zlecenie, m.in. podmiotom współpracującym z 
nami przy realizacji świadczonych dla Ciebie 
usług (np. dostawcy usług IT, podmiotom 

przetwarzającym w celu windykacji należności itp.) – przy czym 
podmioty te będą przetwarzać dane na podstawie zawartej z nami 
umowy i wyłącznie w celach i zakresie, w jakich zostanie wydane 
im polecenie. W szczególnych sytuacjach Administrator może 

przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom, np. do 
wymiaru sprawiedliwości, organów administracji publicznej: 
Policja, administracja skarbowa, ZUS, Poczty Polskiej, instytucji 
związanych z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych – 
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego lub innych 
instytucji finansujących projekty realizowane przez 
Stowarzyszenie. Podstawą przekazania/powierzenia danych są 
przepisy prawa. 
 
Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza 
Europejski Obszar Gospodarczy. 
 
Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?  

 
Twoje dane osobowe będą przechowywane do 
czasu przynależenia do Stowarzyszenia SM 
SEZAM  oraz do momentu przedawnienia 
roszczeń bądź do czasu wycofania przez Ciebie 
zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
Ponadto dane osobowe będą przechowywane 

przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały 
zebrane – w przypadku projektów – w okresie trwałości danego 
projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do 
celów kontrolnych lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy 
dalszego przetwarzania danych. Po upływie powyższych okresów 
dane będą archiwizowane. 
 
Jakie przysługują Ci prawa w zakresie przetwarzania Twoich 
danych osobowych? 

 
Zawsze możesz poprosić nas o dostęp do swoich 
danych osobowych.  
 
Możesz również, w każdej chwili skorzystać z 
prawa do sprostowania swoich danych 
osobowych, usunięcia lub ograniczenia ich 

przetwarzania: 
 
 w zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane w oparciu o 

prawnie uzasadniony interes administratora, przysługuje Ci prawo 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych 
osobowych;  
 w zakresie, w jakim przetwarzamy dane osobowe na podstawie 

Twojej zgody masz prawo jej wycofania w dowolnym momencie; 
wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem.   
 przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, 
którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

 
W celu skorzystania z powyższych praw możesz zgłosić się 

do Administratora osobiście, pisząc na adres 
Stowarzyszenia lub droga elektroniczną kierując 

korespondencje na adres: biuro@sezamsm.pl 
 
Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe? 

 
Podanie przez Ciebie danych, ma charakter 
dobrowolny. Jednakże w przypadku ich 
niepodania Administrator może odmówić 
realizacji oraz zawarcia umowy oraz przyjęcia w 
poczet członków Stowarzyszenia.  

 
Bez podania danych osobowych nie jest możliwa realizacja 
przez nas usług dla Ciebie! 

 
Chcesz dowiedzieć się więcej?  
 
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych 
osobowych znajdują się na stronie www.sezamsm.pl 
w zakładce „Ochrona danych osobowych”

 

 


