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STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ KSIĄŻKI DLA MŁODYCH – POLSKA SEKCJA IBBY  
adres do wysyłki deklaracji (listem zwykłym)  
ul. Miklaszewskiego 9 m. 29  
02-776 Warszawa  
 

DEKLARUJĘ CHĘĆ WSTĄPIENIA DO STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ KSIĄŻKI DLA 
MŁODYCH – POLSKIEJ SEKCJI IBBY  
 
IMIĘ............................................................................................................................................  
 

NAZWISKO.................................................................................................................................  
 
ADRES.......................................................................................................................................  
 
ZAWÓD.......................................................................................................................................  
 

TEL. KONTAKTOWY...................................................................................................................  
 
ADRES E-MAIL...........................................................................................................................  

 
Zobowiązuję się do opłacania rocznej składki członkowskiej, która aktualnie 
wynosi 100 zł.  
 
Można to zrobić na konto: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski SA  
Oddział 101 Warszawa, Al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa  
Numer konta: 80 1440 1299 0000 0000 0187 5485  
 
 

INFORMACJA 

Administrator podanych powyżej danych osobowych wykonując obowiązki nałożone przez 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) zwane dalej „RODO” 

informuje, że administratorem Pana/Pani/Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Przyjaciół 

Książki dla Młodych (Polska Sekcja IBBY) z siedzibą w Warszawie ul.Tyniecka 40a, zarejestrowane 

przez Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy XII Wydział Gospodarczy za numerem KRS0000164995, 

REGON 011201900, NIP 525-15-75-002 (zwane dalej „stowarzyszeniem”). Podane dane osobowe 

będą przetwarzane do celów komunikowania się przez organy stowarzyszenia z jego członkami,           

w szczególności do wykonywania powiadomień w sprawach organizacyjnych, do prowadzenia bazy 

członków stowarzyszenia a także do rozliczeń między członkami a stowarzyszeniem, w szczególności z 

tytułu składek członkowskich. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust.1 f). RODO tj. 

http://www.ibby.pl/


przetwarzanie danych jest niezbędne do wskazanych wyżej celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez stowarzyszenie. Dane osobowe mogą być 

przekazywane firmie, która prowadzi usługi księgowe dla stowarzyszenia wyłącznie w celu dokonania 

właściwych księgowań a następnie przechowywania dokumentacji związanej z rachunkowością 

stowarzyszenia. Dane osobowe są przetwarzane przez okres Pana/Pani/Państwa członkostwa                  

w stowarzyszeniu a potem przez okres przez jaki ogólnie obowiązujące przepisy prawa obligują 

stowarzyszenie do przechowywania dokumentów księgowych. Informujemy, że zgodnie z RODO 

przysługuje Pani/Panu/Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania            

ich sprostowania,  żądania ich usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu  a także skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Składając swój podpis pod niniejszą deklaracją potwierdza 

Pan/Pani/Państwo zapoznanie się z niniejszą informacją. 

O każdej zmianie adresu oraz adresu e-mail niezwłocznie powiadomię Stowarzyszenie.  
 
 
_____________________________DATA PODPIS  
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