
     
 

BAŁTYCKI KLASTER MORSKI I KOSMICZNY 

Ul. Polska13A  81-839 Gdynia, NIP: 5862245825 

DEKLARACJA CZŁONKA WSPIERAJACEGO STOWARZYSZENIA 
 
Działając w imieniu firmy (pełna, dokładna nazwa podmiotu NIP, REGON, KRS 
oraz adres):  
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
deklarujemy niniejszym przystąpienie do Stowarzyszenia BAŁTYCKI KLASTER 
MORSKI I KOSMICZNY ( BALTIC SEA & SPACE CLUSTER) w charakterze Członka 
Wspierającego, zobowiązując się do przestrzegania postanowień Statutu Stowarzyszenia.  

Dane kontaktowe Członka Wspierającego ‐ firmy (telefon, e‐mail): 
……………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………… 
Dane przedstawiciela upoważnionego do reprezentowania Członka Wspierającego w 
Stowarzyszeniu: 
Nazwisko i Imię………………………………………………..PESEL ……………………………… 
 
Adres…………………………………………………………………………………………… 
 
Tel. Kontaktowy…………………………E‐mail……………………………………………………… 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem 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 („RODO”) administratorem 
danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem deklaracji jest  Stowarzyszenie 
BAŁTYCKI KLASTER MORSKI I KOSMICZNY z siedzibą w Gdyni nr KRS 0000340133. 
Podane dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań statutowych (zgodnie z 
Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 
2016 r., poz. 922). Niniejszym oświadczam, że swoje dane osobowe podaję dobrowolnie ze 
świadomością, że mam prawo do dostępu do treści moich danych osobowych, ich 
poprawiania, mam prawo do uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie ich 
przetwarzania, jak również prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania 
zaprzestania dalszego ich przetwarzania. Oświadczam, że znana jest mi treść powyższego 
komunikatu i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 
Stowarzyszenie do celów statutowych.  
 
Miejscowość………………………Data………….. Podpis ………………………………… 
 

Osoba/Firma udzielająca rekomendacji - Nazwisko i Imię/Nazwa Firmy:  

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

Przyjęto członka wspierającego stowarzyszenia w dniu ………………...………na podstawie 

Uchwały Zarządu………………….. z dnia ………………………………………………………… 

Podpisy przedstawicieli Zarządu 

 

 



     
 

BAŁTYCKI KLASTER MORSKI I KOSMICZNY 

Ul. Polska13A  81-839 Gdynia, NIP: 5862245825 

 

……………………………………………………………………………………
NAZWA CZŁONKA WSPIERAJĄCEGO 

Deklaruję systematyczne wpłaty składki członkowskiej  

w wysokości (proszę podkreślić deklarowaną kwotę). 

Proponowane kwoty składki: 

MIKRO PRZEDSIĘBIORSTWO (ORGANIZACJA) -  1000 ZŁ 

MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO (ORGANIZACJA) – 2000 zł  

ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO (ORGANIZACJA) – 3000 zł  

DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWO (ORGANIZACJA) – 4000 zł  

do dnia 30 marca każdego roku 

 

………………….. 

Pieczęć i czytelny podpis osoby upoważnionej  

 Wysokość wpisowego dla Członków Wspierających – 500 zł,   

WPŁATA na  

rachunek bankowy: BNP PARIBAS  55 2030 0045 1110 0000 0235 6700 

 

 


