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Sz. P.  
Tomasz Piotrowski 
Przewodniczący Rady 
Łódzkiej Organizacji Turystycznej 

 

Deklaracja przystąpienia do Łódzkiej Organizacji Turystycznej 

 

Niniejszym deklarujemy przystąpienie do Łódzkiej Organizacji Turystycznej jako członek 
zwyczajny/wspierający*.  
 
Jednocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze statutem ŁOT oraz uchwałą w sprawie wysokości składek 
członkowskich i akceptujemy ich zapisy. 
 
Pełna nazwa deklarującego: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Forma prawna, NIP, REGON …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefon/fax: ………………………………………………………………………………..……………………………………………....….............. 

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

www: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………................. 

 
Osoba upoważniona do reprezentowania instytucji w ŁOT 
 
 ……………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

(imię i nazwisko, funkcja) 

 

Liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, działających w obszarze działalności turystycznej 

(dotyczy osób prawnych – przedsiębiorców, wskazanych w §1, pkt 2 uchwały Walnego Zgromadzenia 

Członków Łódzkiej Organizacji Turystycznej o wysokości składek członkowskich): ………………………………………. 

 

 

 

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

Pieczęć podmiotu 
przystępującego do ŁOT 

Pieczątka i podpis 
osoby uprawnionej 

 

*niepotrzebne skreślić 



 
 
Klauzula informacyjna dla Delegatów podmiotów członkowskich Łódzkiej Organizacji Turystycznej 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dn. 
27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że: 
 

1. Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest stowarzyszenie Łódzka Organizacja 
Turystyczna (zwana dalej również Stowarzyszeniem) z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 28/2U, 

2. Inspektorem danych osobowych w Łódzkiej Organizacji Turystycznej jest Piotr Miłek, e-mail: 
piotr.milek@lodz.travel, tel. 42 208 81 81, 722 005 314, 

3. Dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia obustronnych relacji, zadań i obowiązków 
wynikających z członkostwa w Stowarzyszeniu, określonych w statucie Łódzkiej Organizacji 
Turystycznej. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych są: 
a. uzasadniony interes Stowarzyszenia polegający na działalności statutowej – na podstawie 

art. 6 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, 
b. obowiązek prawny ciążący na Stowarzyszeniu w zakresie dokumentowania zdarzeń 

gospodarczych dla celów podatkowych i rachunkowych – na podstawie art. 6 ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów, którzy wskażą podstawę prawną 
i interes prawny oraz podmiotów świadczących na rzecz Łódzkiej Organizacji Turystycznej usługi na 
podstawie zawartych umów i umów o powierzenie danych. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań 
Administratora wynikający ze statutu Łódzkiej Organizacji Turystycznej w okresie członkostwa w 
Stowarzyszeniu.  

7. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane te 
mogą być przekazywane wyłącznie w celu realizacji zdań statutowych Łódzkiej Organizacji 
Turystycznej. Niniejsze przekazanie danych osobowych stosowane będzie z myślą o ochronie osób 
fizycznych, na podstawie art. 45 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 
11. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do podania danych osobowych, a konsekwencją ich niepodania jest 

brak możliwości realizacji przez administratora zadań ustawowych i statutowych. 
 
Niniejszy dokument przedstawiony jest jedynie w celach informacyjnych, nie jest wymagane od Pani/Pana 
żadne działanie lub kontakt. 
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