
 

Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego 

al. Mickiewicza 31, 31-120 Kraków 

e-mail: tmjp@tmjp.pl 

REGON: 007022217   KRS: 0000087597 

 

 

 

 

DEKLARACJA 

 
Proszę o przyjęcie mnie do Oddziału …………………………………… 

Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. 

Zobowiązuję się do przestrzegania statutu Towarzystwa i regularnego opłacania 

składek członkowskich. 

 

Imię ......................................................................................................................... 

Nazwisko ................................................................................................................ 

Data i miejsce urodzenia ........................................................................................ 

Adres domowy ........................................................................................................ 

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

Adres do korespondencji........................................................................................ 

………………………………………………………………………………….... 

E-mail ..................................................................................................................... 

Miejsce pracy .......................................................................................................... 

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

Zawod wykonywany .............................................................................................. 

 

Data ...................................    Podpis .................................... 

 

 
 

Przyjęto do TMJP dnia .............................................. 

 

Podpis ....................................................................... 
 

 

Wypełnioną deklarację proszę złożyć w siedzibie właściwego Oddziału lub przesłać do 

Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego w wersji elektronicznej (tmjp@tmjp.pl) lub w 

wersji tradycyjnej: (al. Mickiewicza 31, 31-120 Kraków). 
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej „RODO”, 

informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo 

Miłośników Języka Polskiego, adres siedziby al. Mickiewicza 31, 31-120 Kraków, tel. +48 

(12) 632 56 92. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów związanych z ewidencją członków 

Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego oraz dystrybucją czasopisma "Język Polski" (art. 

6 ust. 1 lit. b RODO). 

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi 

pocztowe/kurierskie. 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich 

sprostowania. Ponadto przysługuje Pani/ Panu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania 

w przypadkach określonych w art. 18 RODO. 

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowej. 

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej 

wymienionych celów oraz wymagany przepisami prawa. 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem 

koniecznym do zawarcia umowy. 

W oparciu o tak przetwarzane dane osobowe Administrator Pani/Pana Danych Osobowych 

nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem 

profilowania. 


