DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
CZŁONEK ZWYCZAJNY CZYNNY

Nr ewidencyjny:

Data wpływu: ...............................
I. INFORMACJE PODSTAWOWE

(tabelkęwypełniaTR MEW)

Imię i nazwisko: ............................................................................... Numer PESEL: ..................................................
Adres zameldowania: ................................................................................................................................................
Adres do korespondencji: ...........................................................................................................................................
Adres e-mail: ................................................................ Tel: ........................................... kom: .............................
II.INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1)

Proszę podać informacje na temat posiadanych / eksploatowanych MEW.
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................
2) Jeżeli Członek Zwyczajny eksploatuje MEW, kserokopia koncesji stanowić powinna załącznik do niniejszej deklaracji.
3) Wysokość i zasadę rozliczania składek otrzymacie Państwo pocztą wraz z legitymacją członkowską. Są one również dostępne na
stronach internetowych www.trmew.pl .
III.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Państwa danych osobowych jest Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych (w skrócie TR MEW) z siedzibą w Grudziądzu,
ul. Królowej Jadwigi 1. Dane te są zbierane i przetwarzane w związku z realizacją statutowych celów TR MEW. Dane te pochodzą z ankiet
członkowskich, lub informacji udostępnianych przez Urząd Regulacji Energetyki. Dane te mogą być przekazywane jedynie uprawnionym
podmiotom, w celu realizacji usług dla TR MEW. Niniejszym informujemy także, iż przysługuje Państwu prawo do wglądu, poprawiania, żądania
usunięcia, lub wstrzymania przetwarzania własnych danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (nie częściej niż raz na 6
miesięcy).
Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych z siedzibą w Grudziądzu, ul. Królowej
Jadwigi 1, moich danych osobowych zawartych w deklaracji członkowskiej na potrzeby związane z działalnością TR MEW, zgodnie z ustawą z
dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).

......................................
(data, podpis)

IV.INNE INFORMACJE
1) Proszę zakreślić dowolną ilość punktów, które dotyczą Panią/Pana:
a) jestem właścicielem MEW
b) jestem osobą, która interesuje się tematyką MEW, ale nie mam elektrowni
c) zamierzam wybudować lub nabyć MEW
d) jestem producentem maszyn, urządzeń lub świadczę na rzecz MEW usługi – jakie? ………………………………………..
e) jestem właścicielem lub eksploatatorem innego odnawialnego źródła energii – jakiego? ……………………………………
2) Komunikacja z TR MEW – proszę zakreślić jeden punkt:
a) proszę wysyłać mi drukowanie materiały na podany wcześniej adres korespondencyjny.
b) proszę wysyłać mi materiały również w formie elektronicznej na podany wcześniej adres e-mail. Uznaję taką formę
komunikowania się jako „skuteczne dostarczenie korespondencji”.
c) proszę do mnie nie wysyłać materiałów drukowanych, jedynie materiały elektroniczne poprzez e-mail. Uznaję taką formę
komunikowania się jako „skuteczne dostarczenie korespondencji”.
V. OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, iż powyższe informacje są zgodne ze stanem faktycznym i wnioskuję o przyjęcie mnie w poczet Członków Zwyczajnych
Czynnych Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych. Jednocześnie deklaruję ze swojej strony poparcie dla rozwoju Odnawialnych
Źródeł Energii, w tym zwłaszcza Małej Energetyki Wodnej. Poprzez moje członkostwo pragnę przyczyniać się do realizacji celów statutowych
TRMEW. Zobowiązuję się do przestrzegania Statutu TRMEW.

......................................
(data, podpis)

DECYZJA ZARZĄDU TR MEW (wypełnia TR MEW)
Decyzją Zarządu, dnia ....- .... - ........ przyjęto na Członka TRMEW.
..................................
Deklaracja przeznaczona jedynie dla osób fizycznych. Osoby prawne (firmy, instytucje) mogą być jedynie członkami wspierającymi. Deklaracja dla członków
wspierających dostępna jest na www.trmew.pl

