
 

 

AKTUALIZACJA DANYCH CZŁONKA  

STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA „ 7 RYB” 
 

Dane członka LGR „7 Ryb” 
 

Nazwa firmy, instytucji, organizacji, jednostki lub imię i nazwisko osoby fizycznej:  

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

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

PESEL:……………………………………  seria i nr dowodu osobistego: …………..………………… 

NIP:……………………………………….  REGON:………………………….………..…….………..  

NR KRS:………………………………… 

Tel:…………………………………..……   e-mail:………..……………………………..…………….. 

Adres zamieszkania/ adres siedziby*: .................................................................................................................. 

Adres zameldowania (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania):………………………………………………… 

Adres korespondencyjny (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania/siedziby)…………………………………… 

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

Osoby upoważnione do reprezentowania jednostki zgodnie z KRS (dotyczy osób prawnych):………………… 

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

Nazwa zakładu pracy:…………….........……………………………..…………………………………………. 

Stanowisko:………………………………………………………… Nr telefonu: ..………………………….… 

Adres:….…………………………………………………………………………...............................................  

Deklaruję (emy) swoją przynależności do następującego sektora: 

sektor publiczny - gminy i powiaty oraz uczelnie publiczne, jednostki badawczo – rozwojowe, 

samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, państwowe lub samorządowe instytucje kultury oraz 

państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych przepisów w celu 

wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorców. 

sektor społeczny - organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia oraz podmioty 

prowadzące Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, Warsztaty Terapii Zawodowej, 

Zakłady Aktywizacji Zawodowej, kościoły i związki wyznaniowe, jeżeli ich cele statutowe obejmują 

prowadzenie działalności pożytku publicznego, także związki zawodowe i organizacje pracodawców, 

organizacje społeczno-zawodowe rolników oraz inne dobrowolne zrzeszenia i ruchy obywatelskie (Koła 

Gospodyń Wiejskich, rady sołeckie, rady parafialne itp.). 

sektor gospodarczy - podmioty prowadzące działalność gospodarczą, w tym przedsiębiorstwa 

społeczne, rolnicy i rybacy.  

Oświadczam/y*, że prowadzę/imy* działalność gospodarczą w branży………………………………… 

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

mieszkańcy
1
 - osoby zamieszkałe na obszarze objętym LSR. 

* Niepotrzebne skreślić 

                                                           
1 UWAGA! członek LGD będący przedstawicielem mieszkańców może jednocześnie reprezentować w niej 

jeden z ww. sektorów.  

http://7ryb.pl/images/stories/pdf/druk_deklaracji_fizyczna.pdf#page=1
http://7ryb.pl/images/stories/pdf/druk_deklaracji_fizyczna.pdf#page=1


 

 

OŚWIADCZENIE  

 

 Zobowiązuję się do informowania Stowarzyszenia o zmianach dotyczących danych personalnych, adresowych 

oraz służących do kontaktu z LGR „7 Ryb”.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w wypełnionym dokumencie dla 

potrzeb niezbędnych do działalności statutowej Stowarzyszenia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r  

o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 

 

 

 

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

(Data)                   (Czytelny podpis) 

 

 

 

 
 


