
 

 
OŚWIADCZENIE 

CZŁONKA SAIW COPYRIGHT POLSKA 

O WYRAŻENIU ZGODY NA DORĘCZANIE KORESPONDENCJI  

DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (E-MAIL) 

 

Członek: ………………………………………………………………………………………... 

Adres zamieszkania/siedziby: ...…............................................................................................... 

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

Adres e-mail, na który wysyłane mają być dokumenty:  

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

 

1. Wyrażam zgodę na dokonywanie wyłącznie w formie elektronicznej doręczeń 

korespondencji dotyczącej Członkostwa w SAiW COPYRIGHT POLSKA, w tym 

m.in. zgodnie z § 3.2 Regulaminu Walnego Zebrania Członków informacji o Walnych 

Zebraniach Członków, projektów uchwał organów Stowarzyszenia oraz innych 

dokumentów związanych z członkostwem w Stowarzyszeniu. 

2. Korespondencję e-mail wysłaną pod wyżej wskazany adres e-mail uznaje się za 

doręczoną.  

3. W przypadku ewentualnej zmiany podanego wyżej adresu e-mail, zobowiązuję się do 

niezwłocznego przekazania pod adres biuro@copyrightpolska.pl nowego adresu         

e-mail do doręczeń i oświadczam, że jestem świadomy, że zmiana ww. adresu e-mail 

bez poinformowania o tym fakcie Stowarzyszenia skutkowała będzie uznaniem przez 

Stowarzyszenie za doręczonej korespondencji e-mail wysłanej pod ostatni podany 

Stowarzyszeniu adres e-mail.  

4. Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą i zostały podane dobrowolnie.  

 

Informujemy, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych zawartych w niniejszym Oświadczeniu jest 

Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska z siedzibą w Krakowie, przy ul. Krupniczej 12/6. Pani/Pana dane 

będą przetwarzane w celu przekazywania komunikatów, informacji i dokumentów pochodzących od SAIW Copyright Polska,  

w szczególności informacji o planowanych terminach Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia, projektach uchwał  

oraz innych dokumentów, a także w celu realizacji statutowych obowiązków Stowarzyszenia. Podanie powyższych danych 

oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie korespondencji na wskazany przez Panią/Pana adres e-mail jest dobrowolne, 

jednakże niezbędne do realizacji w/w celów. Przysługuje również Pani/Panu prawo cofnięcia w każdym czasie wyrażonej 

zgody na wykorzystywanie Pani/Pana adresu e-mail do doręczeń korespondencji w formie elektronicznej, wówczas wszelka 

korespondencja kierowana będzie do Pani/Pana wyłącznie w formie tradycyjnej, na wskazany adres zamieszkania/siedziby. 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. Więcej informacji o przetwarzaniu 

przez Stowarzyszenie danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach znajduje się w załączniku do deklaracji 

członkowskiej

 

 

……………………       ..……………………………………………………….. 
Miejscowość i data        Czytelny podpis członka SAIW COPYRIGHT POLSKA 

mailto:biuro@copyrightpolska.pl

