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WNIOSEK  

o przyjęcie do grona Członków Gildii Młodych przy Pracodawcach Ziemi Lubelskiej 

 
I. Dane personalne 

 

1. ……………………………………………………………………………………………………………… 
(imię/imiona) 

 

2. ……………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwisko) 

 

 3. ……………………………………………………………………………………………………………… 
(adres korespondencyjny) 

 

  4. ……………………………………………………… 5. ………………………………..…..…………...  
                                                            (adres e-mail)                                                                                                                        (nr telefonu) 

 

II. Oświadczenia 

1. Proszę o przyjęcie mnie do grona Członków Gildii Młodych przy Pracodawcach Ziemi Lubelskiej.  

2. Zobowiązuję się do przestrzegania:  

a) Statutu Pracodawców Ziemi Lubelskiej,  

b) Kodeksu Honorowego Pracodawców Ziemi Lubelskiej,  

c) Statutu Gildii Młodych przy Pracodawcach Ziemi Lubelskiej,  

d) uchwał organów statutowych Pracodawców Ziemi Lubelskiej.  

3. Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Pracodawców Ziemi Lubelskiej (PZL): 

              danych osobowych w celu przyjęcia w poczet członków Gildii Młodych; 

              danych osobowych w celach marketingowych;  

              zdjęć w celach informacyjnych. 

 

.........................................................                                                        ............................................................  

              ( miejscowość, data)                                                                                                                        (czytelny podpis) 

Wniosek nr ………./……..… 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNA Z RODO 

Informujemy, że: 

1. Dane osobowe i zdjęcia zbierane są w celach niezbędnych do realizacji zadań statutowych i w celach marketingowych i/lub w celach informacyjnych 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a), b) lub f) RODO. 

2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych w siedzibie Związku oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo 

sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również w przypadku danych, na które Państwo wyrazili zgodę, prawo  

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo do usunięcia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

3. Wyrażenie zgody na przechowywanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów statutowych GM. W przypadku braku wyrażenia zgody 

nie będzie możliwe przyjęcie w poczet członków Gildii Młodych. 

4. Wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. W przypadku niewyrażenia zgody nie będą Państwo 

otrzymywać żadnych dodatkowych materiałów przygotowywanych przez PZL lub GM, a nie wynikających bezpośrednio ze statutu. 

5. Wyrażenie zgody na przechowywanie i publikowanie zdjęć jest dobrowolne. W przypadku niewyrażenia zgody, zobowiązują się Państwo zadbać  

o to, aby nie uczestniczyć w sesjach fotograficznych podczas trwania imprez i spotkań organizowanych przez Związek lub Gildię Młodych. 

5. Dane udostępnione przez Państwa będą powierzane do przetwarzania przedsiębiorstwom oferującym usługi informatyczne na rzecz PZL. Państwa dane 

mogą być również udostępnione w zakresie: imię, nazwisko, nazwa przedsiębiorstwa dla mediów. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy 

prawa. 

6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu. 

7. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 


