.......................................................................
(miejscowość, data)

Deklaracja przystąpienia do LOT Metropolia Lublin
Deklaruję przystąpienie do Lokalnej Organizacji Turystycznej Metropolia Lublin jako członek zwyczajny/wspierający*.
Oświadczam, że zapoznałam/-em* się z celami działalności LOT Metropolia Lublin i zapisami jej Statutu oraz uchwałą
o wysokości składek członkowskich i opłat wpisowych (zwanej dalej uchwałą) i akceptuję ich zapisy.
Pełna nazwa podmiotu (lub imię i nazwisko): ..............................................................................................................................................................................................
Adres siedziby:....................................................................................................................................................................................................................................................................
Adres korespondencyjny: ............................................................................................................................................................................................................................................
KRS (lub PESEL), NIP, REGON: ..................................................................................................................................................................................................................................
Telefon kontaktowy: .......................................................................................................................................................................................................................................................
E-mail: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................
Zgadzam się na przesyłanie powiadomień, w tym powiadomień o Walnym Zebraniu Członków (zgodnie
z § 14 ust. 9 Statutu), za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podany powyżej adres e-mail.

TAK/NIE*

WWW: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................
Kategoria podmiotu (zgodnie z § 1 uchwały): ...............................................................................................................................................................................................
Liczba pracowników (w przypadku deklaracji kategorii „Przedsiębiorca” - § 1 pkt. 8 uchwały): .............................................................................
Liczba oferowanych miejsc noclegowych (w przypadku deklaracji kategorii „Obiekt noclegowy” - § 1 pkt. 9 uchwały): ........................
Liczba lokali (w przypadku deklaracji kategorii „Obiekt gastronomiczny” - § 1 pkt. 10 uchwały): ..........................................................
Deklaruję regularne opłacanie rocznej składki członkowskiej w wysokości nie niższej niż: .............................................. zł
w 1/2/4* części(ach) zgodnie z § 3 ust. 1 uchwały oraz deklaruję wpłatę pierwszej składki zgodnie z § 3 ust. 2 uchwały.
Marka/-i podmiotu (do użytku w komunikacji zewnętrznej LOT Metropolia Lublin):.........................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
Osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu w LOT Metropolia Lublin (imię i nazwisko, funkcja, e-mail, telefon):
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................

Pieczęć podmiotu przystępującego do LOT Metropolia Lublin

* niepotrzebne skreślić

Podpis (i pieczątka) osoby uprawnionej

Klauzula informacyjna dla reprezentantów członków LOT Metropolia Lublin
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dn. 27.04.2016 r. (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna Metropolia
Lublin (zwana dalej również Stowarzyszeniem) z siedzibą w Lublinie.
2. Inspektorem danych osobowych w Stowarzyszeniu jest Krzysztof Raganowicz, e-mail: kr@lotml.org.
3. Dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia obustronnych relacji, zadań i obowiązków wynikających
z członkostwa w Stowarzyszeniu, określonych w statucie Stowarzyszenia.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani Pana danych osobowych są:
a. uzasadniony interes Stowarzyszenia polegający na działalności statutowej – na podstawie art. 6 ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
b. obowiązek prawny ciążący na Stowarzyszeniu w zakresie dokumentowania zdarzeń gospodarczych dla celów
podatkowych i rachunkowych – na podstawie art. 6 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny oraz podmiotów świadczących na rzecz
Stowarzyszenia usługi na podstawie zawartych umów i umów o powierzenie danych.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań Administratora wynikający
ze statutu Stowarzyszenia w okresie członkostwa w Stowarzyszeniu.
7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane te mogą być
przekazywane wyłącznie w celu realizacji zdań statutowych Stowarzyszenia. Niniejsze przekazanie danych
osobowych stosowane będzie z myślą o ochronie osób fizycznych, na podstawie art. 45 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych
oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
11. Jest Pani/Pan zobowiązana/-y do podania danych osobowych, a konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości
realizacji przez administratora zadań ustawowych i statutowych.
Niniejszy dokument przedstawiony jest jedynie w celach informacyjnych; nie jest wymagane od Pani/Pana żadne
działanie lub kontakt.

