
DEKLARACJA CZŁONKA  INSTYTUCJONALNEGO 
STOWARZYSZENIA MUZEÓW UCZELNIANYCH 

 
MUZEUM (nazwa): …………………………………………………………………………………………………………………. 

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

 
DYREKTOR/KIEROWNIK Muzeum (REPREZENTANT CZŁONKA INSTYTUCJONALNEGO): 

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

 
ADRES: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

 
TEL. KONTAKTOWY: ………………………………………………………………………………………………………………… 

 
E-MAIL: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Oświadczamy, że ww. Uczelni znane są cele i zadania Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych, prawa i obowiązki członka 
instytucjonalnego oraz Statut Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych. Deklarujemy przestrzeganie postanowień statutu, 
aktywny udział w życiu Stowarzyszenia oraz regularne opłacanie rocznych składek członka instytucjonalnego. 

Zobowiązujemy się przestrzegać i realizować postanowienia zawarte w Statucie Muzeów Uczelnianych.  
Zgadzamy się na przechowywanie i przetwarzanie powyższych danych osobowych przez Stowarzyszenie Muzeów 
Uczelnianych, w celach związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia. 
 
 
1. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych gromadzi, utrwala, przechowuje, opracowuje, 
zmienia, udostępnia i usuwa dane osobowe swoich członków. 
2. Administratorem danych osobowych członków jest Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych z siedzibą w Warszawie, 
ul. Krakowskie Przedmieście 32, 00-927 Warszawa, NIP 5252608991, REGON 360774524 
3. SMU posiada zgody swoich członków na przechowywanie i przetwarzanie ich danych osobowych, w zakresie określonym 
w – dobrowolnie złożonej przez członka SMU – Deklaracji Członkowskiej, tj. imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, PESEL, 
adres, adres e-mail, telefon kontaktowy, muzeum / instytucja, stanowisko. 
4. SMU nie gromadzi, nie przechowuje i nie przetwarza innych niż wymienione w pkt. 3 danych osobowych. 
5. SMU przechowuje i przetwarza dane osobowe przez czas konieczny do realizowania swoich zadań statutowych. 
6. SMU nie udostępnia danych osobowych do celów innych niż statutowe. 
7. SMU chroni dane osobowe dostępnymi sobie środkami organizacyjnymi i technicznymi. 
8. Osoby, których dotyczy sprawowana przez SMU ochrona danych osobowych, mają prawo dostępu, zmiany, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania i sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia i cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich 
danych osobowych. 

OŚWIADCZENIE 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE 
L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i wizerunkowych pozyskanych w trakcie 
członkostwa w Stowarzyszeniu Muzeów Uczelnianych w celach związanych z działalnością, promocją i budowaniem 
pozytywnego wizerunku Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych w przestrzeni publicznej i w mediach.  
 
 
………………………………………, dn. ……………….........……                                  ……………………………………………………………… 
            /własnoręczny podpis reprezentanta/ 
 

UCHWAŁA ZARZĄDU 

Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z dnia …………………………………………………………  zgodnie ze statutem SMU 

ww. instytucja, tj.: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

została przyjęta w poczet członków instytucjonalnych Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych 

 

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

                   /podpisy członków Zarządu/ 


