
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

VISEGRAD COETUS ASSOCIATION 
ul. Sady Żoliborskie 3/38 

01-770 Warszawa 
Nr. konta: 19 1600 1462 1828 2254 4000 0001

I część 
________________________________________________________________________________
(wypełnia kandydat) 

Ja, niżej podpisany(a)……………………………………………………… zgłaszam deklarację 
wstąpienia do Visegrad coetus Association oraz proszę o wpisanie mnie do rejestru człon-
ków Stowarzyszenia. 

Oświadczam, że znane mi są postępowania Regulaminu, cele i zadania Visegrad coetus 
Association. Jednocześnie zobowiązuję się do ich przestrzegania, aktywnego uczestnictwa 
w działalności Stowarzyszenia i sumiennego wypełniania uchwał władz, a nadto strzec 
godności członka Visegrad coetus Association. 
W celu wsparcia działań  Visegrad coetus Association deklaruję  składkę  członkowską  w 
wysokości 100 PLN rocznie. 

Poniżej przedstawiam swoje dane osobowe: 
Imię i Nazwisko: 
Data urodzenia: 
Obywatelstwo: 
Miejsce zamieszkania: 
Numer telefonu: 
adres e-mail: 

Moje umiejętności i  zainteresowania, które chciałbym/chciałabym wykorzystać  w Vise-
grad coetus Association: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, iż na podstawie: 
1) art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarza-
niem danych osobowych i  w sprawie  swobodnego przepływu takich  danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO 
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych wizerunkowych w związku z reali-
zacją  celów Stowarzyszenia  oraz budowaniem dobrego wizerunku Visegrad coetus 
Association

2) 2) art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrew-
nych (t.j.  Dz.  U.  z  2017 r.  poz.  880 ze zm.)  wyrażam zgodę  na nieodpłatne rozpo-
wszechnianie w formie zdjęć lub filmów mojego wizerunku, utrwalonego w związku z 
działalnością w Visegrad coetus Association.

Warszawa, dnia………………………

…………………………………………. 
(podpis) 

II część 
________________________________________________________________________________
(wypełnia Członek Zarządu Visegrad coetus Association) 

UCHWAŁA ZARZĄDU 

Uchwałą  Zarządu Visegrad coetus Association nr ………… z dnia ……………….. Pan/
Pani ……………………………………….. został(a) przyjęty(a) w poczet członków Stowa-
rzyszenia. 

Data przyjęcia do Stowarzyszenia: ……………………….. 

Data wystąpienia z organizacji: …………………………… 

                                                                                              
Warszawa, dnia………………………

.………………………………………..



(podpis )


