ŚLĄSKIE TOWARZYSTWO GENEALOGICZNE
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Proszę o przyjęcie mnie do Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego jako członka zwyczajnego.
Akceptuję i wyrażam gotowość do realizacji statutowych celów tego stowarzyszenia oraz zobowiązuję się
wypełniać uchwały władz i obowiązki członkowskie, w szczególności opłacać składki oraz strzec
godności członka stowarzyszenia. Moje dane osobowe podaję dobrowolnie i wiem, że będą
przetwarzanie przez to stowarzyszenie jako administratora danych wyłącznie w celach statutowych.
Wiem, że mam prawo wglądu w te dane, ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Wiem, że moje
dane mogą być udostępnione innym podmiotom tylko jeżeli są uprawnione na podstawie przepisów
prawa lub jeżeli byłoby to konieczne do mojego dobrowolnego udziału w ich działalności związanej
z celami statutowymi stowarzyszenia.
imię lub imiona: ....................................................................................................................................
nazwisko (aktualne): ................................................................................................................................
nazwisko rodowe (jeśli inne): ...................................................................................................................
data urodzenia: .................................................. miejsce urodzenia: ....................................................
adres (zamieszkania, wraz z kodem pocztowym): ............................................................................................
................................................................................................................................................................
numer telefonu (komórkowy, stacjonarny): ................................................................................................
adres poczty elektronicznej: ................................................................................................................
adres strony internetowej: ......................................................................................................................
Facebook: ............................. Skype: .................................. Gadu-Gadu: ......................................... *
*) wpisz TAK/NIE lub numer / nazwę użytkownika

jak możesz wspomagać stowarzyszenie? (np. dyspozycyjność/pomoc techniczno-organizacyjna;
paginowanie, digitalizowanie, indeksowanie; wyspecjalizowana wiedza/umiejętności; dostęp
do źródeł, księgozbioru i baz danych; itp.)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Nie wyrażam zgody* / Wyrażam zgodę* na publikację na internetowej liście członków stowarzyszenia
mojego imienia i nazwiska oraz rodów i terenów moich genealogicznych poszukiwań. *) niepotrzebne skreślić

data .............................................. podpis (osoby, która chce zostać członkiem) ................................................
W przypadku małoletnich poniżej 16 roku życia rodzice / przedstawiciele ustawowi (podać imiona i nazwiska):
................................................................................................................................................................
wyrażają zgodę na wstąpienie ww. dziecka do stowarzyszenia:
data ................................................ podpisy (rodziców/przedstawicieli) ..........................................................................
Po zapłaceniu składki, oryginał deklaracji przekazać przy okazji np. comiesięcznych spotkań prezesowi lub innemu
członkowi zarządu albo wysłać na adres stowarzyszenia (w miarę możliwości wcześniej wysłać pocztą elektroniczną
skan deklaracji oraz zdjęcie do legitymacji). Dołącz kopię dokumentu poświadczającego tytuł do zwolnienia lub ulgi
w składkach, jeśli takie ustalono, przysługują i z nich korzystasz.
wprowadzono do użytku 20.01.2016
ŚLĄSKIE TOWARZYSTWO GENEALOGICZNE (stowarzyszenie rejestrowe)
email: kontakt@genealodzy.wroclaw.pl, www.genealodzy.wroclaw.pl, facebook.com/GenealodzyWroclaw
ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław, NIP 896-10-02-211, REGON 930068825, KRS 0000053876

jeśli chcesz, możesz podać dodatkowe informacje:
wykształcenie (dziedzina) .....................................................................................................................
doświadczenie zawodowe .....................................................................................................................
................................................................................................................................................................
znajomość języków obcych ...................................................................................................................
................................................................................................................................................................
przynależność do innych pokrewnych organizacji ................................................................................
................................................................................................................................................................
używane oprogramowanie genealogiczne i inne przydatne w genealogii .............................................
................................................................................................................................................................
podstawowy zakres poszukiwań genealogicznych: (PISAĆ CZYTELNIE!)
teren (miejscowość/parafia/gmina):

nazwiska/rodziny:

wprowadzono do użytku 20.01.2016
ŚLĄSKIE TOWARZYSTWO GENEALOGICZNE (stowarzyszenie rejestrowe)
email: kontakt@genealodzy.wroclaw.pl, www.genealodzy.wroclaw.pl, facebook.com/GenealodzyWroclaw
ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław, NIP 896-10-02-211, REGON 930068825, KRS 0000053876

