
Adnotacje: 1 
Przyjęto do Stowarzyszenia w dniu ………………..202…. r. 
 
Nadano legitymację nr ………………… 
 

IPMS Polska 
Polskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych 

Deklaracja członkowska 
 

Ja, niżej podpisana/podpisany2 

 

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

proszę o przyjęcie mnie w poczet członków stowarzyszenia IPMS Polska 

 
Dane osobowe: 3 
 

Imiona i Nazwisko: ............................................................................................................................................................................ 
 

Adres zamieszkania: ......................................................................................................................................................................... 
 

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

Telefon: ......................................................................................................................................................................................................... 
 

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

Nazwisko i imię oraz nr legitymacji rekomendującego członka zwyczajnego Stowarzyszenia: 
 

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

 

Oświadczam, że akceptuję Statut Stowarzyszenia 
 

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

podpis 
 

Do deklaracji należy dołączyć zdjęcie paszportowe (plik jpg). 
 

Zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 t.j.) wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Deklaracji Członkowskiej dla potrzeb statutowych 
i organizacyjnych Polskiego Stowarzyszenia Modelarzy Redukcyjnych IPMS Polska. 
Przysługuje mi prawo wglądu w te dane, ich poprawianie lub uzupełnianie. 
 
 
 
………….......................................……….……..…, dn. .......................................................     ............................................................................. 

miejscowość  data    własnoręczny podpis 

 

                                                   
1 Wypełnia IPMS Polska 
2 Niepotrzebnie skreślić  
3 Należy wypełniać czytelnie drukowanymi literami wszystkie pola 
 



Załącznik nr 1 do Deklaracji Członkowskiej 
 
 

OŚWIADCZENIE 

O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU  
I MATERIAŁÓW AUTORSKICH  

w materiałach publikowanych przez Stowarzyszenie IPMS Polska 

 

 

 

Ja, ……………………………………………………………………… 
 Imię i nazwisko 

oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust.1 lit.a RODO oraz na podstawie art.81 ust.1 ustawy 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz.U. nr 880 

z 2017 r.) dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku (portretu), 

oraz na nieodpłatne wykorzystanie tekstów i zdjęć mojego autorstwa i nieodpłatne 

wykorzystanie zdjęć z wizerunkami wykonanych przeze mnie modeli, bez konieczności 

każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę 

i powielanie napisanych tekstów i wykonanych zdjęć. 

Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż wskazane powyżej - mój wizerunek, teksty 

i zdjęcia mogą zostać umieszczone na stronie internetowej IPMS Polska - Polskiego 

Stowarzyszenia Modelarzy Redukcyjnych, na profilach Stowarzyszenia w mediach 

społecznościowych, oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych Stowarzyszenia, 

tj. roll-upach, banerach, folderach, ulotkach, artykułach prasowych, itp. 

Administratorem danych osobowych jest IPMS Polska - Polskie Stowarzyszenie 

Modelarzy Redukcyjnych, reprezentowane przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, 

z siedzibą w Konstancinie Jeziorna, ul. Jana Sobieskiego 1/28. 
 
 
 
 

………………………..., dn. ……………… 202…. r.  ……………………………………………………………………………… 

 Miejscowość data własnoręczny podpis 
 


