DEKLARACJA CZŁONKOSTWA
Oświadczam, że jestem świadoma/świadomy* swoich praw i obowiązków ponoszonych z tytułu zrzeszenia się
w stowarzyszeniu „Mokotowski Klub Łuczniczy STRZAŁA” i jednocześnie wyrażam zgodę na wciągnięcie
mnie w poczet członków Klubu. Oświadczam, że poniższe dane są zgodne ze stanem faktycznym. Wszelkie
zmiany w danych zobowiązuję się niezwłocznie zgłosić.
Imię i nazwisko:

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

Pesel:

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

Adres zamieszkania:

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

e-mail

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

telefon: ...........................................

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

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

data

podpis (czytelnie imię i nazwisko)

OŚWIADCZENIE WOLI OPIEKUNA **
Wyrażam zgodę na członkostwo mojego dziecka w stowarzyszeniu „Mokotowski Klub Łuczniczy STRZAŁA”
oraz na udział w treningach, zawodach łuczniczych i innych imprezach organizowanych przez Klub.
Imię i nazwisko opiekuna:

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

Seria i nr dowodu osobistego:

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

e-mail

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

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

telefon: .......................................
.................................

data

podpis (czytelnie imię i nazwisko)

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez stowarzyszenie „Mokotowski Klub Łuczniczy STRZAŁA” z siedzibą w
Warszawie:
1. moich / mojego dziecka danych osobowych w celu uzyskania statusu członka klubu.
2. moich / mojego dziecka danych osobowych w celu realizacji bieżącej działalności klubu.
3. na użycie mojego wizerunku / wizerunku mojego dziecka do celów statutowych Stowarzyszenia i w
konsekwencji powyższego, wyrażam zgodę na:
a. fotografowanie;
b.rejestrowanie audiowizualne wszystkich działań związanych z działalnością statutową
Stowarzyszenia;
c. użycie mojego wizerunku / wizerunku mojego dziecka, w związku z działalnością statutową
prowadzoną przez Stowarzyszenie, we wszystkich przypadkach wymienionych w art. 50 Ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006, nr 90,
poz. 631 z późniejszymi zmianami), bez ograniczeń co do czasu i ilości.
4. na przesyłanie informacji na temat działalności stowarzyszenia drogą elektroniczną.
Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
..........................
data

* - niepotrzebne skreślić ** - nie wypełniać w przypadku ukończenia 16. roku życia

.................................
podpis (czytelnie imię i nazwisko)

Ważny od 12.01.2022 r.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, stowarzyszenie
„Mokotowski Klub Łuczniczy STRZAŁA” informuje, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest stowarzyszenie „Mokotowski Klub Łuczniczy
STRZAŁA” z siedzibą w Warszawie (02-553) przy ul. Balladyny 1d/9, zwane dalej „Stowarzyszeniem”.
Z Administratorem można się skontaktować pisemnie na adres stowarzyszenia lub mailem:
strzala@strzala.info
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu uzyskania statusu członka klubu oraz realizacji
działalności statutowej prowadzonej przez Stowarzyszenie, w związku z koniecznością wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze a także na podstawie udzielonej przez Państwa
zgody;
3. Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
w pkt 2, a po tym czasie przez okres, oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa lub do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych
osobowych, w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są na jej podstawie przetwarzane;
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być odbiorcy uprawnieni do ich otrzymania na podstawie
przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Stowarzyszenia, na podstawie zawartych
z nim umów. W przypadku zgłaszania uczestnictwa członka klubu w zawodach, odbiorcami danych
będą organizatorzy zawodów łuczniczych.
5. Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;
6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej;
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne dla realizacji celów wymienionych w punkcie
2;
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych
osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia wyrażonej zgody, prawo do
przeniesienia danych, prawo do usunięcia danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych
narusza powszechnie obowiązujące przepisy.
.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

W dniu ............... Zarząd Stowarzyszenia „Mokotowski Klub Łuczniczy STRZAŁA”, działając na podstawie
§11 pkt 3 statutu, uchwałą nr.......... zdecydował o przyjęciu ww. w poczet członków zwyczajnych.

* - niepotrzebne skreślić ** - nie wypełniać w przypadku ukończenia 16. roku życia

Ważny od 12.01.2022 r.

