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DEKLARACJA CZŁONKOWSKA  
PRZYJACIEL SŁOŃCA

Przyjmując za źródło wyznania, udokumentowaną od przeszło 10 000 lat najstarszą 
religię świata, uznającą Słońce za Boga Słońce, przedstawiciela wszystkich form 
natury, a 12 konstelacji gwiazd jako jego zodiakalną wędrówkę po niebie, celem
rekultywacji i kontynuacji najstarszych wierzeń
ja, niżej podpisana(y)  …………………………………...…………………………………,
proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Związku Wyznaniowego
WYZNAWCY SŁOŃCA.

Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu Związku Wyznaniowego. 
Jednocześnie zobowiązuje się do ich przestrzegania, aktywnego uczestnictwa
w jego działalności i sumiennego wypełniania uchwał władz statutowych,
a nadto strzec godności członka Związku Wyznaniowego.

DANE OSOBOWE (prosimy wypełniać czytelnie drukowanymi literami)

Nazwisko i imiona: …………………………………………………………………………………

Data i miejsce urodzenia: …………………………………………………………………………...

Seria i numer dowodu: ………………………………
             
PESEL: ……………………………………………….

Adres korespondencyjny: …………………………………………………………………………………

Telefon: ………………………………………………

E-mail: ……………………………………………….

Zawsze informuj nas o zmianie powyższych danych.

………………………, dn. ...........................                          ..................................................................
                                                                          Czytelny podpis kandydata     

Jednocześnie wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Związek Wyznaniowy 
Wyznawcy Słońca w celach wynikających z działalnością statutową związku. Przysługuje mi prawo do wglądu w te dane, ich 
poprawiania lub uzupełniania.
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Upoważnienie do przetwarzania
danych osobowych

Na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarza-
niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO (GDPR), niniejszym upoważniam Radę Pierwszych 
Związku Wyznaniowego Wyznawcy Słońca do przetwarzania moich danych 
osobowych zakresie niezbędnym dla celów ewidencyjnych, kadrowych, gosp-
odarczych i promocyjnych:

Na podstawie odpowiednich dokumentów przekazanych dla Związku Wyznaniowe-
go Wyznawcy Słońca (dobrowolne podpisanie deklaracji członkowskiej) w zakresie 
dobrowolnej współpracy i uczestnictwa w działalności Związku Wyznaniowego.

Upoważnienie obejmuje uprawnienie do przetwarzania moich danych w wymaganym 
zakresie związanym z ewidencjami prowadzonymi przez Związek Wyznaniowy 
Wyznawcy Słońca.

Okres ważności upoważnienia: czas trwania dobrowolnego uczestnictwa
w działalności Związku wyznaniowego.

...............................................................................................
Imię, Nazwisko

...............................................................
Miejsce, data

................................................................................................
Podpis osoby nadającej upoważnienie


