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DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA 

 

DO   WARMIŃSKO – MAZURSKIEJ REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ 

Reprezentując: 

 

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

( nazwa instytucji, organizacji, samorządu ) 

 

Oświadczamy, że: 

1. Deklarujemy przystąpienie do Warmińsko – Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, 

2. Będziemy przestrzegać postanowień Statutu, uchwał władz W-M ROT oraz czynnie 

uczestniczyć w pracach W-M ROT, 

3. Zobowiązujemy się do wpłacania wpisowego w wysokości 200 zł oraz składki określonej 

aktualną Uchwałą Walnego Zebrania Członków W- MROT 

Osobą reprezentującą naszą organizację w W-M ROT jest: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

( imię i nazwisko, pełniona funkcja ) 

Przed przystąpieniem do Warmińsko – Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej należy 

złożyć następujące dokumenty: 

1. WYPEŁNIONĄ DEKLARACJĘ PRZYSTĄPIENIA do W-M ROT 

2. Oraz: 

2.1. SAMORZĄDY, JEDNOSTKI KULTURY I NAUKI: Uchwała do przystąpienia do W-M ROT 

2.2. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE: Statut Organizacji oraz aktualny wyciąg z KRS   

(  z ostatnich 3 miesięcy przed datą złożenia deklaracji ), 

2.3. PODMIOTY GOSPODARCZE: Zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców 

 

 

Deklarację z kompletem dokumentów proszę przesłać na adres: 

Warmińsko  – Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Staromiejska 1, 10-017 Olsztyn  

 



Szanowni Państwo, 
 
Zgodnie z obowiązkiem nałożonym 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 
(RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące Pani/Pana danych osobowych: 

1. Administratorem danych osobowych jest Warmińsko – Mazurska Regionalna 
Organizacja Turystyczna, ul. Staromiejska 1, 10-017 Olsztyn 

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zaproszeń na Zebranie Walne Członków  
W-M ROT, informacji dotyczących zagadnień turystycznych, życzeń. 

3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów 
obowiązujących administratora dotyczących postępowania z dokumentem. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przesyłania  
Pani/ Panu niezbędnych Informacji dotyczących zagadnień turystycznych, życzeń, 
zaproszeń na Zebranie Walne Członków W-M ROT. 

5. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wysyłania w/w Informacji  
przez W- M ROT. 

6. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych proszę  
o wypełnienie załącznika nr 1. (ZGODA) oraz karty weryfikacyjnej danych 
teleadresowych  

           
OŚWIADCZENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH INFORMACYJNYCH  

 
 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

1. Czy wyraża Pan/ Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych imię, nazwisko, 

adres do korespondencji, telefon, e-mail przez Warmińsko – Mazurską Regionalną 

Organizację Turystyczną w zakresie zadań realizowanych odpowiednio przez biuro  

W- M ROT ul. Staromiejska 1, 10 -017 Olsztyn w celu wysyłania informacji 

dotyczących zagadnień turystycznych, życzeń, zaproszeń na Zebranie Walne 

Członków W-M ROT ? 

 

TAK                                                                            NIE  

 

 

…………………………… 

  Data i czytelny podpis  

      

Informacja o prawie cofnięcia zgody 

W każdej chwili przysługuje Pani/ Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych 

osobowych.  


