
Partnerstwo Borów Niemodlińskich
Rynek 52, 49-100 Niemodlin

www.boryniemodlinskie.pl

Partnerstwo Borów Niemodlińskich jest stowarzyszeniem, zarejestrowanym w KRS w roku 2006. Działamy na terenie gmin: Biała, 
Dąbrowa, Komprachcice, Łambinowice, Niemodlin, Prószków, Strzeleczki i Tułowice w województwie opolskim. 

Powstaliśmy po to, by tworzyć, wspierać i łączyć. Marzy nam się organizacja, dla której w działaniu ważne są wartości i misja. 
Idea połączenia gmin wokół Borów Niemodlińskich i dla Borów Niemodlińskich zrodziła się w głowach społeczników, samorządowców, pracowników
instytucji kultury, nadleśnictw i ludzi biznesu, którzy postanowili połączyć siły i dać z siebie to, co najlepsze.

D E K L A R A C J A  C Z Ł O N K O W S K A
Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków stowarzyszenia Partnerstwo Borów Niemodlińskich.
Oświadczam, że znane mi są cele, zadania i zasady działania Stowarzyszenia ujęte w Statusie stowarzyszenia.
Zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa w działalności stowarzyszenia oraz terminowego opłacania 

składek członkowskich.

Imię i nazwisko/nazwa 
podmiotu1

Data i miejsce urodzenia

PESEL/NIP/KRS2

Imię i nazwisko osoby
do reprezentacji3

Miejsce stałego
zamieszkania/adres siedziby4

Telefon kontaktowy

Mail

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

miejscowość data podpis

Klauzula informacyjna – przyjmowanie członków do stowarzyszenia

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Partnerstwo Borów Niemodlińskich, Rynek 52, 49-100 
Niemodlin.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach statutowych Partnerstwa Borów Niemodlińskich 
3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych osobowych jest wymagane w celu realizacji przyjęcia w poczet członków PBN. 

Zgoda na publikację danych na stronie dla członków Stowarzyszenia

Wyrażam/nie  wyrażam5 zgodę/-y  na  publikowanie  moich  danych  osobowych  (imię  i  nazwisko)  przez
Partnerstwo Borów Niemodlińskich na stronie internetowej www.boryniemodlinskie.pl 

       …..............................................      …..........................................................

                                                              Data                                                                                             Czytelny podpis

1 Skreślić niewłaściwe
2 Skreślić niewłaściwe
3 Tylko w przypadku osób prawnych (Gmin, Stowarzyszeń, spółek itd.)
4 Skreślić niewłaściwe
5 Skreślić niewłaściwie


