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Celem naszym jest „… działanie w sferze zadań publicznych tj. zachowanie dla przyszłych pokoleń w pełnej krasie żaglowca –
Statku Muzeum „Dar Pomorza” jako obiekt kultury morskiej oraz dziedzictwa narodowego, a także przyczynianie się – we
współpracy z Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku - do stworzenia takich warunków aby Statek Muzeum „Dar Pomorza”
w jak najszerszym zakresie był dostępny dla publiczności. Działalność ta rozumiana jest jako forma podtrzymania naszych
tradycji Po
morski
oraz ważny
wychowania
morskiego
społeczeństwa,
wspomagający
rozwój
wspólnot
lokalnych, dla
zapoznaniu
sięelement
ze statutem
zgłaszam
swój akces
do Towarzystwa
Przyjaciół
Daru
Pomorza”
urzeczywistnienia idei Polski silnej na morzu i w pełni z niej korzystającej. „
(§ 7 statutu Towarzystwa)

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
1

Imię i nazwisko

2

Data i miejsce urodzenia

3

Adres

4

Tel. domowy
Tel. komórkowy
Adres email

5

Zawód i inne dane

Zobowiązuje się stosować do postanowień statutu Towarzystwa. Deklaruje roczną składkę członkowska w
wysokości ……………... zł.

Niniejszym oświadczam, że na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Towarzystwo Przyjaciół Daru Pomorza z siedzibą na Statku Muzeum „Dar Pomorza” przy alei Jana Pawła II
w Gdyni 81-963 skr.pocztowa 296, w celach określonych Statutem oraz Uchwałami TPDP.
Oświadczam również, że zostałam/em poinformowany, iż przysługuje mi prawo: do dostępu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania; wniesienia pisemnego,
umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danyc h a także, że podanie danych osobowych
jest dobrowolne.

Gdynia, dnia .................................................

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

Decyzja Zarządu Towarzystwa

Przyjęto do Towarzystwa Przyjaciół Daru Pomorza” w dniu …………………………………………………….
Wydano legitymację nr. .......................................

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

