
        

BAŁTYCKI KLASTER MORSKI I KOSMICZNY 

Ul. Polska13A  81-839 Gdynia, NIP: 5862245825 
 

 
 

DEKLARACJA CZŁONKA ZWYCZAJNEGO STOWARZYSZENIA 
 

Ja, niżej podpisany, oświadczam, iż akceptuję statut Stowarzyszenia Polski Klaster Morski i 
deklaruję zamiar przystąpienia jako członek zwyczajny. Jednocześnie zobowiązuję się do 
przestrzegania postanowień statutu Stowarzyszenia oraz do aktywnego uczestnictwa w jego pracach. 
Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i nie jestem pozbawiony praw 
publicznych. 
 

Podpis ……………………………..…Miejscowość…………………………….. …………Data……………. 

Dane osobowe Członka: (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL tel. 
Kontaktowy, e-mail): 
 

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

Data i miejsce urodzenia……… …………………………………….. 

Adres zamieszkania…….………………………………………………………………………………………… 

Tel. ………………………………E-mail…………… …………………………………………………………… 

 

Zgodnie 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 („RODO”) administratorem 
danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem deklaracji jest  BAŁTYCKI KLASTER 

MORSKI I KOSMICZNY (poprzednio) Polski Klaster Morski z siedzibą w Gdyni (81-339), ul. 
Polska 13A, nr KRS 0000340133. Podane dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji 
zadań statutowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych 
Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Niniejszym oświadczam, że swoje 
dane osobowe podaję dobrowolnie ze świadomością, że mam prawo do dostępu do treści 
moich danych osobowych, ich poprawiania, mam prawo do uzyskania informacji o celu, 
zakresie i sposobie ich przetwarzania, jak również prawo do wniesienia pisemnego, 
umotywowanego żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania. Dane osobowe nie będą 
udostępniane osobom trzecim przez administratora danych. Oświadczam, że znana jest mi 
treść powyższego komunikatu i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
przez Morski do celów statutowych.  
 

Miejscowość………………………Data………… Podpis …………………………………… 
 

Osoba/Firma udzielająca rekomendacji:    

Nazwisko i Imię/Nazwa Firmy:  

………………………………………………………………………………………………….. 

Przyjęto członka zwyczajnego stowarzyszenia w dniu ………………………………..……na podstawie 

Uchwały Zarządu………………….. z dnia ………………………………………… 

Podpisy przedstawicieli Zarządu 

 

 



        

BAŁTYCKI KLASTER MORSKI I KOSMICZNY 

Ul. Polska13A  81-839 Gdynia, NIP: 5862245825 
 

 

 

Wysokość wpisowego i składek:  

dla Członków Zwyczajnych  

– wpisowe – 100 zł,   

składka roczna w wysokości nie mniej niż 100 zł. 

rachunek bankowy: BGŻ PARIBAS  55 2030 0045 1110 0000 0235 6700 

 


