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DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 
 

Niniejszym deklaruję przystąpienie jako Członek Zwyczajny do Polskiego 
Stowarzyszenia Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych – Polish Toy Association  
z siedzibą w Warszawie zarejestrowanego w rejestrze stowarzyszeń, innych 
organizacje społecznych i zawodowych, fundacji, ZOZ Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem 0000116105 oraz zobowiązuję się do zapłaty wpisu członkowskiego  
w kwocie 200,00 zł /dwieście złotych/ na konto Polskiego Stowarzyszenia Branży 
Zabawek i Artykułów Dziecięcych – Polish Toy Association. 
 

Zobowiązuję się również do regularnego płacenia składek członkowskich  
w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, do 
przestrzegania postanowień Statutu Polskiego Stowarzyszenia Branży Zabawek  
i Artykułów Dziecięcych – Polish Toy Association i innych regulacji wewnętrznych 
Stowarzyszenia oraz do aktywnego udziału w pracach Stowarzyszenia. 
 

Polskie Stowarzyszenie Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych 
03-788 Warszawa, Ul. Księcia Ziemowita 47 

Bank Handlowy 55103015820000000811441007   
 

Proszę o przyjęcie mnie do grona członków Polskiego Stowarzyszenia Branży 
Zabawek i Artykułów Dziecięcych – Polish Toy Association.  
 
 

     ................. r. ..............................................      
 /data, własnoręczny podpis/ 



☐ Wyrażam zgodę na publikację następujących danych na stronie internetowej 
Stowarzyszenia www.toys.pl: imię i nazwisko, firma, logo firmy, adres firmy, adres  
e-mail, nr telefonu. 
Mam świadomość, że dane będą upubliczniane jedynie przez okres członkostwa  
w Stowarzyszeniu. Wiem, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie, co nie 
wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego Stowarzyszenie dokonało 
przed jej wycofaniem. 
 
☐ Wyrażam zgodę na utrwalanie mojego wizerunku i jego publikację przez 
Stowarzyszenie. Zgoda obejmuje utrwalanie mojego wizerunku przy użyciu urządzeń 
utrwalających lub rejestrujących obraz lub audio-wideo, jak również nieodpłatne, 
nieograniczone czasowo i terytorialnie umieszczenie mojego wizerunku w materiałach 
promocyjnych oraz informacyjnych, w tym za pośrednictwem profili lub kont 
powiązanych z administratorem w mediach społecznościowych (np. Facebook)  
w czasopismach branżowych oraz na stronie internetowej administratora w celach 
informacyjnych i promocyjnych. Wiem, że zgodę mogę wycofać w dowolnym 
momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
Stowarzyszenie dokonało przed jej wycofaniem. 
 
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych 
 
1. Administratorem danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych – 

Polish Toy Association z siedzibą w Warszawie, ul. Księcia Ziemowita 47, 03-788 Warszawa.  
2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym na potrzeby korzystania  

z praw przysługujących osobom, których dane dotyczą prosimy o kontakt pod adresem e-mail: 
stowarzyszenie@toys.pl.  

3. Dane osobowe podane w deklaracji członkowskiej będą przetwarzane w celu wykonana umowy lub podjęcia 
działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane będą również przetwarzane w celu wypełnienia 
obowiązków prawnych ciążących na administratorze, które wynikają w szczególności, lecz niewyłącznie  
z ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, a także z przepisów prawa podatkowego  
i rachunkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów 
polegających na prowadzeniu działalności statutowej, ustalaniu i dochodzeniu roszczeń lub obronie przed 
roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W przypadku zezwolenia na utrwalanie i rozpowszechnianie 
wizerunku dane osobowe będą przetwarzane na podstawie dobrowolne wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a 
RODO). Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano przed jej wycofaniem. 

4. Odbiorcami danych mogą być dostawcy usług zaopatrujących w rozwiązania informatyczne, techniczne oraz 
organizacyjne, umożliwiające obsługę oraz zarządzanie organizacją (operatorzy pocztowi i kurierzy, 
dostawcy usług internetowych, w tym poczty elektronicznej, oprogramowania, hostingu), kancelarie prawne 
i firmy prawnicze świadczące usługi prawne. Dane osobowe mogą być również przekazywane organom 
administracji publicznej, jednak w świetle RODO nie są one uznawane za odbiorców. 

5. Dane związane z umową będą przechowywane przez okres min. 5 lat od końca roku kalendarzowego,  
w którym upłynął termin zapłaty podatku. Dane osobowe niezbędne do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegających na ustalaniu, dochodzeniu lub 
obronie przed roszczeniami będą przechowywane do momentu upływu terminu przedawnienia, czyli przez 
okres 6 lat. Koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego. Dane 
przetwarzanie na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody będą przechowywane do momentu jej wycofania.  

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym 
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przez jej wycofaniem (art. 
7 ust. 3 RODO), prawo do dostępu do danych (art. 15 RODO), sprostowania danych (art. 16 RODO), 
usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), sprzeciwu wobec 
przetwarzania (art. 21 RODO), wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych 
osobowych (art. 77 RODO), którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa).  

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub ustawowym. Konsekwencją niepodania danych 
osobowych może być wezwanie do usunięcia braków. Zupełna odmowa ich podania uniemożliwi zawarcie 
lub wykonanie umowy, bądź wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze. 


