Deklaracja członkowska
Ja, ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia Klub Biegacza Wartko.
Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania Stowarzyszenia.
Jednocześnie zobowiązuje się do ich przestrzegania, aktywnego uczestnictwa w działalności
Stowarzyszenia i sumiennego wypełniania uchwał władz, a nadto strzec godności członka
Stowarzyszenia.
Numer telefonu ……………………………………………………………………………………
e-mail ……………………………………………………………………………………………………
Golina, dnia ………………………………………… własnoręczny podpis

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia z dnia ………………………………
Pan/i ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Został/a przyjęty/a w poczet członków Stowarzyszenia Klub Biegacza Wartko

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27
kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO),
informujemy, że:
1. Administratorem Pani/a danych osobowych udostępnionych w niniejszej deklaracji jest
Stowarzyszenie Klub Biegacza Wartko z siedzibą przy Pl. Kazimierza Wielkiego 2, 62-590 Golina
2. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z działaniami realizowanymi przez
Stowarzyszenie KB Wartko, które zapisane są w celach statutowych Stowarzyszenia
3. Odbiorcą Pani/a danych osobowych jest Stowarzyszenie KB Wartko oraz podmioty, którym
Stowarzyszenie powierzy przetwarzanie danych - tylko w takim zakresie w jakim jest to niezbędne
do realizacji celów przetwarzania tych danych
4. Pani/a dane osobowe będą przechowywane w trakcie obowiązywania Pani deklaracji członkostwa
w KB Wartko oraz po jego zakończeniu w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji
wynikającym z odrębnych przepisów prawnych (Ustawa o rachunkowości)
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem

przetwarzania,

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do urzędu ds. Głównego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO

Ja, ………………………………………………………………………………………… oświadczam, że zapoznałam/em się z
treścią powyższej klauzuli informacyjnej i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przez Stowarzyszenie Klub Biegacza Wartko z siedzibą przy Pl. Kazimierza Wielkiego 2, 62-590
Golina, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia
27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu i przez
okres, które wskazane są w punkcie 2 klauzuli informacyjnej. Jednocześnie oświadczam, że
przekazuję moje dane osobowe dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałam/em poinformowana
o przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych i możliwości ich poprawiania, usunięcia
a także o prawie wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie.

………………………………………………………
Data i podpis

