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……………….………………20…r. 
                               miejscowość,  data 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA 
 

przystąpienia do Polskiego Stowarzyszenia Bioterapeutów 
 

„BIOPOL” 
 

 

Proszę o przyjęcie mnie w poczet Członków Kandydatów Polskiego 

Stowarzyszenia Bioterapeutów „BIOPOL”. Oświadczam, że Statut 

Stowarzyszenia jest mi znany, a jako Członek Stowarzyszenia dołożę 

wszelkich starań by realizować cele określone w Statucie i zobowiązuję się 

do przestrzegania Kodeksu Etyki Bioterapeuty oraz regularnego opłacania 

składek członkowskich Stowarzyszenia.  
 
imię (imiona) i nazwisko   ….………………………………..………………………...………. 
 
data/miejsce urodzenia   ………….……………………………………………………………. 
 
adres zamieszkania        …………………………..……………………………………………. 
 
…….…………………………………………………………………………………………….. 
 
nr telefonu do wiadomości publicznej   ….….............................................................................. 
 
nr telefonu wyłącznie do wiadomości Zarządu   ….……………………………………………. 
 
adres strony internetowej   ...……………………….………………………………………….. 
 
adres e-mail   .…………….……………………………………………………………………. 
 
Czy Pan/i prowadzi działalność gospodarczą w dziedzinie terapii naturalnych bądź 

dziedzinach pokrewnych   ……………………………………………………………………… 

….……………………………………………………………………………………………….. 
 
…….…………………………………………………………………………………………….. 
 
miejsce przyjęć (nr telefonu gabinetu)   ……………………..…………………………..……... 
 
……………………………………….………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 

 

miejsce na 

zdjęcie 
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Ukończone szkoły, kursy, szkolenia bioterapii (i dziedzinach pokrewnych)   ………………… 
 
…………………………………………...……………………………………………………… 
 
…………………………………...……………………………………………………………… 
 
………………………………………...………………………………………………………… 
 
………………………………………………...………………………………………………… 
 
Oświadczam, że w/w dane są prawdziwe, a o zmianach będę na bieżąco informować 
Zarząd P.S.B. „BIOPOL”. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych moich danych osobowych dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji celów statutowych oraz działań podejmowanych przez P.S.B. 
„BIOPOL”. 
Potwierdzam zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną zgodną z tzw. RODO. 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Klauzula informacyjna stanowiąca integralną część deklaracji członkowskiej P.S.B. „BIOPOL” zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO). 
Administrator danych osobowych 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.S.B. „BIOPOL”. 
Cel przetwarzania danych osobowych 
Dane osobowe będą przetwarzane w celach statutowych P.S.B. „BIOPOL” oraz w celu realizacji ciążących na administratorze obowiązków 
zgodnie z przepisami prawa. 
Odbiorcy danych 
Odbiorcami danych są upoważnieni do ich otrzymania w celach statutowych oraz inne podmioty na podstawie obowiązujących przepisów 
prawa. 
Okres przechowywania danych 
a) dane o przynależności związkowej przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celów statutowych P.S.B. „BIOPOL” i czas 
realizacji ciążących na administratorze obowiązków zgodnie z przepisami, 
b) dane osób przetwarzane na podstawie zgody do momentu wycofania zgody. 
Prawa osób, których dane dotyczą 
Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, prawo do ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie. W zależności od podstawy przetwarzania danych część z tych praw może zostać ograniczona odrębnymi przepisami. W każdym 
czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych ich aktualizacji oraz prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

 
                                                                               …………………………………………………………… 
                                                                                                                                                podpis wstępującego 
 
Osoba wprowadzająca / rekomendująca do P.S.B. „BIOPOL” 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
                                                                                …..……………….………………………………… 
                                                                                                                    data i czytelny podpis osoby wprowadzającej/rekomendującej 

 
Adnotacje Zarządu P.S.B. „BIOPOL” 

 

Uchwałą nr ……… z dnia ………………….……… zgodnie z § 42. i § 43. Statutu 
P.S.B. „BIOPOL”, Zarząd postanowił przyjąć/nie przyjąć*) Pana/Panią*) w poczet  
Członków Kandydatów P.S.B. „BIOPOL”. 
 

Na Członka Kandydata P.S.B „BIOPOL” przyjęto dnia  ……………………..…...………………………… 

 
                                                                                                                                    ………………………………………………………… 
                                                                                               pieczęć i podpis Prezesa P.S.B. „BIOPOL” 

 
wydano legitymację nr. ……………      ……………..………………………………… 
                                                             czytelny podpis wydającego legitymację 

 
 
Uchwałą nr ……… z dnia …………………… zgodnie z § 44. i § 45. Statutu 
P.S.B. „BIOPOL”, Zarząd postanowił przyjąć/nie przyjąć*) Pana/Panią*) w poczet  
Członków P.S.B. „BIOPOL”. 
 

Na Członka P.S.B „BIOPOL” przyjęto dnia  ……………………..…...………………………… 

 
                                                                                                                                   ………………………………………………………… 
                                                                                               pieczęć i podpis Prezesa P.S.B. „BIOPOL” 
*) niepotrzebne skreślić 


