
Deklaracja Członka Klubu „Aktywna Wieś” 

 

� Instytucja  

 

Nazwa ………………………………………………………………………………………………………...………………………………………  

 

Reprezentowana przez: …………………………………………………………….…………………………………………………………  

 

� Osoba fizyczna  

 

Imię …………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………  

 

Nazwisko …………………………………………..…………………………………………………………………………………………………  

 

adres ………………..……………..………………………………………………………………………  

 

województwo …………..…….……………………….…….……………………………………….  

 

powiat …………………………….………………….……………..……………………………………  

 

gmina …………………………….…………………………………..……………………………………  

 

sołectwo …………………………………………………………………………………………………. 

 

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

 

Telefon komórkowy ……………………………………….………………………………………  

 

� Należę do organizacji zrzeszonej w Krajowym Stowarzyszeniu Sołtysów  

 

Nazwa organizacji ………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Deklaruję opłatę roczną uczestnictwa w Klubie „Aktywna Wieś” w kwocie:  

 

� Członkostwo „brązowe” 25 zł  

� Członkostwo „srebrne” 50 zł  

� Członkostwo „złote” 100 zł  

� Członkostwo „diamentowe” 200 zł  

� Sponsor 1 000 zł  

 

� Zapoznałem/am się i akceptuję regulamin Klubu „Aktywna Wieś”.  

� Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w niniejszym formularzu, których 

administratorem – w zakresie niezbędnym do obsługi uczestnictwa w Klubie „Aktywna Wieś” wskazanym                                

w regulaminie Klubu – zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a także 

art. 13 Rozporządzenia 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) jest Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów z siedzibą w Koninie, ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-510 

Konin, e-mail: biuro@kss.org.pl, www.kss.org.pl. Zgoda na przetwarzanie moich danych obejmuje także 

przetwarzanie tych danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że 

zapoznałem/am) się z treścią klauzuli informacyjnej, jestem świadomy/a dobrowolności udostępnienia moich 

danych osobowych oraz prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania.   

 

 

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

                  data                podpis  



 

 

Regulamin Klubu „Aktywna Wieś”  

 

1. Klub „Aktywna Wieś” skupia wszystkich chętnych – osoby fizyczne oraz prawne – pragnące 

wesprzeć działania Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów związane z aktywizacją wspólnot lokalnych 

oraz liderów wsi.  

2. Celem Klubu jest popularyzowanie oraz promowanie wszelkich form współdziałania mieszkańców 

wsi na rzecz aktywizacji i rozwoju lokalnych wspólnot, a także upowszechnianie informacji i dobrych 

praktyk związanych z działalnością Krajowego Stowarzyszenie Sołtysów.  

3. Organizatorem Klubu jest Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów z siedzibą w Koninie,                                           

ul. Z. Urbanowskiej 8, 62-510 Konin, e-mail: biuro@kss.org.pl, www.kss.org.pl.  

4. Warunkiem członkostwa w Klubie „Aktywna Wieś” jest wypełnienie formularza deklaracji 

uczestnika Klubu (z zaznaczonym wyborem formy uczestnictwa oraz deklarowanej wpłaty rocznej), 

dostarczenie jej do organizatora Klubu oraz opłacanie zadeklarowanej kwoty.  

5. Wszyscy członkowie Klubu „Aktywna Wieś” otrzymają drogą elektroniczną newsletter Klubu.  

6. Członkowie „brązowi” i „srebrni” otrzymują Certyfikaty Członkostwa w Klubie „Aktywna Wieś”                    

w formie elektronicznej.  

7. Członkowie „złoci” i „diamentowi” Klubu „Aktywna Wieś” otrzymują Certyfikaty Członkostwa                    

w Klubie „Aktywna Wieś” w formie dyplomu. Ponadto otrzymują oni bezpłatną roczną prenumeratę 

miesięcznika „Gazeta Solecka”, która będzie trwała przez okres ich członkostwa.  

8. Wielokrotność wniesionej opłaty członkowskiej przez posiadaczy kart „złotych” i „diamentowych” 

uprawnia do wskazania kolejnych odbiorców prenumeraty w liczbie odpowiadającej wniesionym 

opłatom.  

9. Członkostwo w Klubie „Aktywna Wieś” ustaje:  

a) po złożeniu rezygnacji uczestnika, jednakże bez prawa do zwrotu opłaconej składki bądź 

niewykorzystanej części prenumeraty.  

b) z momentem zaprzestania opłacania opłat uczestnictwa.  

10. Administratorem danych osobowych uczestników Klubu „Aktywna Wieś” w zakresie niezbędnym 

do obsługi uczestnictwa jest Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów z siedzibą w Koninie,                                  

ul. Z. Urbanowskiej 8, 62-510 Konin, e-mail: biuro@kss.org.pl, www.kss.org.pl.  

11. Zadeklarowaną kwotę należy wpłacić na konto:  

 

 

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów  

Bank Pocztowy 18 1320 1016 2783 0767 2000 0001  

z dopiskiem: „Aktywna Wieś”  

 

  

 

  



 

 

Klauzula informacyjna:  

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, ul. Z. Urbanowskiej 8, 

62-500 Konin, NIP 6652227052, tel. 63 243 75 80; email: biuro@kss.org.pl  

2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w związku w wykonywaniem celów 

regulaminowych Klubu. Podanie danych jest dobrowolne.  

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych oraz ewentualne 

podmioty upoważnione do przetwarzania tych danych przez administratora, tylko i wyłączenie                     

w ramach realizacji celów regulaminowych Klubu.  

4. Dane osobowe będą przechowywane przez nas przez okres członkostwa oraz ewentualnie przez 

czas, który wymagany jest odrębnymi przepisami dla celów sprawozdawczości oraz kontroli 

podatkowej przez organy administracji państwowej.  

5. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do co cofnięcia zgody 

na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.  

6. Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt. A, dla zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych 

osobowych wskazujemy, iż okres przechowywania danych osobowych upływa w momencie ustania 

członkostwa.  

7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,                 

w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące prawo, a w szczególności 

postanowienia art. 13 Rozporządzenia 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).  

 

 

  

 

  

 

 


