
 

 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA 

do Stowarzyszenia pod nazwą „Zrzeszenie Prawników Polskich” 
 

Wyciąg ze Statutu* Stowarzyszenia pod nazwą „Zrzeszenie Prawników Polskich”,  

dalej „Zrzeszenie”:  

„§ 2 – Zrzeszenie jest organizacją otwartą, skupia swoich członków w oparciu o kryteria zawodowe bez względu 
na zapatrywania polityczne lub światopogląd. 
… 
§ 6. Zrzeszenie jest organizacją pożytku publicznego. 
… 
§ 12. Celem Zrzeszenia jest: 

1. obrona praw, godności i interesów jednostki, 

2. kontynuowanie i upowszechnianie humanistycznych tradycji prawnictwa polskiego, 
3. wyrażania poglądów stanowiska w kwestiach stanowienia prawa i praworządności,  
4. doskonalenie wiedzy prawniczej i kwalifikacji zawodowych członków Zrzeszenia, oraz innych osób 

stosujących prawo,  
5. rozwijanie świadomości i kultury prawnej społeczeństwa,  
6. upowszechnianie i ochrona obowiązujących w państwie prawa zasad porządku  

i bezpieczeństwa publicznego, demokracji, ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, przeciwdziałanie patologiom społecznym,  

7. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami,  

8. działalność wspomagająca szkoleniowo, informacyjnie i doradczo organizacje pozarządowe  
i inne przedmioty prowadzące działalność pożytku publicznego,  

9. organizowanie i prowadzenie działań w zakresie udzielania pomocy prawnej osobom ubogim  
i nieporadnym.“ 

 

* pełny tekst Statutu Zrzeszenia dostępny jest na stronie internetowej: www.zpp.warszawa.pl    

 
Ja, ..............................................................................................................................................................................  

(imię i nazwisko)                                                   

 
zamieszkała(y) .............................................................................................................. .................................. ............, 

(adres) 

 
wykonująca(y) zawód .............................................................................. ................................................................., 

 
zatrudniona(y) ..........................................................................................................................................................., 

(miejsce pracy) 

 
absolwent(ka) ............................................................................................................................................................, 

(nazwa uczelni i rok ukończenia studiów prawniczych) 

 

adres e – mail: ………………………………………………...; 

numer telefonu: ……………………………………………….. 

 
niniejszym oświadczam, że postanowienia Statutu Zrzeszenia są mi znane, uznaję 

zgodną z celami określonymi w § 12 Statutu Zrzeszenia aktualną działalność władz i 
członków Zrzeszenia oraz zgłaszam przystąpienie do Zrzeszenia Oddział w Warszawie. 

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

        (miejscowość i data) 

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

(własnoręczny podpis) 

 
 

 

http://www.zpp.warszawa.pl/


 
 
 

 
 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
 

Jednocześnie działając w imieniu własnym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych –

zawartych w składanej Deklaracji przystąpienia do Zrzeszenia Prawników Polskich Oddział w Warszawie, 
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2017 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2018r., poz. 1000 z późn. zm.) – przez Zrzeszenie Prawników Polskich Oddział w Warszawie (adres 

siedziby: Warszawa (01-043), ul. Okopowa59, pok. nr. 15, IV piętro), które jest Administratorem tych danych  
osobowych i przyjmuję do wiadomości, że celem przetwarzania moich danych osobowych jest dokonanie 
wszelkich czynności składających się na proces realizacji celów statutowych, o których mowa w Statucie 
Zrzeszenia.  
 

Oświadczam również, że mam świadomość, iż podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, oraz 
że zgoda może być cofnięta w każdym czasie, jednak brak ich podania lub brak wyrażenia zgody na ich 
przetwarzanie lub cofnięcie zgody; skutkują brakiem możliwości kontaktu i otrzymywania informacji  
o działalności Zrzeszenia Prawników Polskich Oddział w Warszawie.   

Zapoznałam(-em) się z treścią Klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania 
danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.   

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

        (miejscowość i data)           (podpis)   

    
 


