
 
 

I Ogólnopolskie Stowarzyszenie Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych z siedzibą w Kobyłce, 
ul. Królowej Marysieńki 29/1, 05-230 Kobyłka,   

KRS 0000768544, SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY 
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, NIP 125-168-84-60, REGON 382426533 

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

Załącznik nr 1 

Lista pracowników 

 

I OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE  

PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH 

ul. Królowej Marysieńki 29/1, 05-230 Kobyłka 
e-mail : stowarzyszenie@zlobkikluby.org 

telefon: 507 442 085 (Robert Wilczek – Prezes Zarządu) 
 

DANE PLACÓWKI 
 
 
…………………………………………………………...…..…………………………………………………………………………….................................... 

(nazwa placówki) 
 
…………………………………………………………...…..…………………………………………………………………………….................................... 

(adres placówki) 
 
 

 
DANE PRACOWNIKÓW 

 

Imię  i nazwisko  

Adres e-mail  

Telefon kontaktowy  

 
Wyrażam zgodę   /        nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie, w celach 

marketingowych, poprzez przesyłanie informacji handlowych (w tym informacji o ofercie szkoleniowej Stowarzyszenia, 

wydarzeniach i konkursach organizowanych przez Stowarzyszenie), za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany 

adres e-mail. Oświadczam, że zapoznałem się z informacją dla członków Stowarzyszenia o przetwarzaniu danych 

osobowych, stanowiącą Załącznik nr 2 do Deklaracji członkowskiej. 

 
………….………, dnia ……………………                                        ………………………………. 

                                            (podpis pracownika) 
*niepotrzebne skreślić 

 

mailto:stowarzyszenie@zlobkikluby.org


 
 

I Ogólnopolskie Stowarzyszenie Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych z siedzibą w Kobyłce, 
ul. Królowej Marysieńki 29/1, 05-230 Kobyłka,   

KRS 0000768544, SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY 
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, NIP 125-168-84-60, REGON 382426533 

Imię  i nazwisko  

Adres e-mail  

Telefon kontaktowy  

 
Wyrażam zgodę   /        nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie, w celach 

marketingowych, poprzez przesyłanie informacji handlowych (w tym informacji o ofercie szkoleniowej Stowarzyszenia, 

wydarzeniach i konkursach organizowanych przez Stowarzyszenie), za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany 

adres e-mail. Oświadczam, że zapoznałem się z informacją dla członków Stowarzyszenia o przetwarzaniu danych 

osobowych, stanowiącą Załącznik nr 2 do Deklaracji członkowskiej. 

 
………….………, dnia ……………………                                        ………………………………. 

                                            (podpis pracownika) 
*niepotrzebne skreślić 

 

Imię  i nazwisko  

Adres e-mail  

Telefon kontaktowy  

Wyrażam zgodę   /        nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie, w celach 

marketingowych, poprzez przesyłanie informacji handlowych (w tym informacji o ofercie szkoleniowej Stowarzyszenia, 

wydarzeniach i konkursach organizowanych przez Stowarzyszenie), za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany 

adres e-mail. Oświadczam, że zapoznałem się z informacją dla członków Stowarzyszenia o przetwarzaniu danych 

osobowych, stanowiącą Załącznik nr 2 do Deklaracji członkowskiej. 

 
………….………, dnia ……………………                                        ………………………………. 

                                            (podpis pracownika) 
*niepotrzebne skreślić 

 

Imię  i nazwisko  

Adres e-mail  

Telefon kontaktowy  

Wyrażam zgodę   /        nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie, w celach 

marketingowych, poprzez przesyłanie informacji handlowych (w tym informacji o ofercie szkoleniowej Stowarzyszenia, 

wydarzeniach i konkursach organizowanych przez Stowarzyszenie), za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany 

adres e-mail. Oświadczam, że zapoznałem się z informacją dla członków Stowarzyszenia o przetwarzaniu danych 

osobowych, stanowiącą Załącznik nr 2 do Deklaracji członkowskiej. 

 
………….………, dnia ……………………                                        ………………………………. 

                                            (podpis pracownika) 
*niepotrzebne skreślić 

 



 
 

I Ogólnopolskie Stowarzyszenie Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych z siedzibą w Kobyłce, 
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Imię  i nazwisko  

Adres e-mail  

Telefon kontaktowy  

Wyrażam zgodę   /        nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie, w celach 

marketingowych, poprzez przesyłanie informacji handlowych (w tym informacji o ofercie szkoleniowej Stowarzyszenia, 

wydarzeniach i konkursach organizowanych przez Stowarzyszenie), za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany 

adres e-mail. Oświadczam, że zapoznałem się z informacją dla członków Stowarzyszenia o przetwarzaniu danych 

osobowych, stanowiącą Załącznik nr 2 do Deklaracji członkowskiej. 

 
………….………, dnia ……………………                                        ………………………………. 

                                            (podpis pracownika) 
*niepotrzebne skreślić 

 

Imię  i nazwisko  

Adres e-mail  

Telefon kontaktowy  

Wyrażam zgodę   /        nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie, w celach 

marketingowych, poprzez przesyłanie informacji handlowych (w tym informacji o ofercie szkoleniowej Stowarzyszenia, 

wydarzeniach i konkursach organizowanych przez Stowarzyszenie), za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany 

adres e-mail. Oświadczam, że zapoznałem się z informacją dla członków Stowarzyszenia o przetwarzaniu danych 

osobowych, stanowiącą Załącznik nr 2 do Deklaracji członkowskiej. 

 
………….………, dnia ……………………                                        ………………………………. 

                                            (podpis pracownika) 
*niepotrzebne skreślić 

 

Imię  i nazwisko  

Adres e-mail  

Telefon kontaktowy  

Wyrażam zgodę   /        nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie, w celach 

marketingowych, poprzez przesyłanie informacji handlowych (w tym informacji o ofercie szkoleniowej Stowarzyszenia, 

wydarzeniach i konkursach organizowanych przez Stowarzyszenie), za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany 

adres e-mail. Oświadczam, że zapoznałem się z informacją dla członków Stowarzyszenia o przetwarzaniu danych 

osobowych, stanowiącą Załącznik nr 2 do Deklaracji członkowskiej. 

 
………….………, dnia ……………………                                        ………………………………. 

                                            (podpis pracownika) 
*niepotrzebne skreślić 
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Imię  i nazwisko  

Adres e-mail  

Telefon kontaktowy  

Wyrażam zgodę   /        nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie, w celach 

marketingowych, poprzez przesyłanie informacji handlowych (w tym informacji o ofercie szkoleniowej Stowarzyszenia, 

wydarzeniach i konkursach organizowanych przez Stowarzyszenie), za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany 

adres e-mail. Oświadczam, że zapoznałem się z informacją dla członków Stowarzyszenia o przetwarzaniu danych 

osobowych, stanowiącą Załącznik nr 2 do Deklaracji członkowskiej. 

 
………….………, dnia ……………………                                        ………………………………. 

                                            (podpis pracownika) 
*niepotrzebne skreślić 

 

Imię  i nazwisko  

Adres e-mail  

Telefon kontaktowy  

Wyrażam zgodę   /        nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie, w celach 

marketingowych, poprzez przesyłanie informacji handlowych (w tym informacji o ofercie szkoleniowej Stowarzyszenia, 

wydarzeniach i konkursach organizowanych przez Stowarzyszenie), za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany 

adres e-mail. Oświadczam, że zapoznałem się z informacją dla członków Stowarzyszenia o przetwarzaniu danych 

osobowych, stanowiącą Załącznik nr 2 do Deklaracji członkowskiej. 

 
………….………, dnia ……………………                                        ………………………………. 

                                            (podpis pracownika) 
*niepotrzebne skreślić 

 
 
 

 

 


