
Deklaracja Cz³onkowska Stowarzyszenia
SPORTOWY KLUB WÊDKARSTWA

MORSKIEGO W£ADEK TEAM

Moje dane osobowe:

1. Imiê i nazwisko: ...................................................................................................

2. Adres zamieszkania / do korespondencji ..............................................................

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

3. Nr PESEL .................................  4. Numer telefonu .............................................

5. Nick z Facebook (jeœli istnieje) www.facebook.com/......................................................

6. Jestem bardziej (zaznacz tylko jedno pole):       spinningist¹         surfcastingowcem

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

     Ja ni¿ej podpisany proszê o przyjêcie mnie do Stowarzyszenia Sportowy Klub
Wêdkarstwa Morskiego W³adek TEAM z siedzib¹ w 84-200 K¹pino, ul. Wichrowe
Wzgórza 11, w charakterze cz³onka. Oœwiadczam, ¿e znane mi s¹ cele i dzia³ania
Stowarzyszenia ujête w jego statucie. Zobowi¹zuje siê do aktywnego uczestnictwa
w dzia³alnoœci Stowarzyszenia, przestrzegania uchwa³ i postanowieñ w³adz
Stowarzyszenia oraz do regularnego op³acania sk³adek.

 - przetwarzanie danych zawartych w niniejszym formularzu przez Stowarzyszenie Sportowy
Klub Wêdkarstwa Morskiego W£ADEK TEAM, z siedzib¹ 84-200 K¹pino, ul. Wichrowe Wzgórza
11- administratora danych, w celach statutowych zwi¹zanych z moim cz³onkostwem.
- nieodp³atne wykorzystanie i udostêpnianie mojego wizerunku (zdjêæ oraz nagrañ video)
bez ograniczeñ czasowych, w publikacjach o charakterze informacyjnym i promocyjnym,
mieszcz¹cym siê w zakresie dzia³alnoœci statutowej Stowarzyszenia,  a w szczególnoœci
zamieszczanie na stronie internetowej www.wladek.pl i mediach spo³ecznoœciowych. 

Informacja Administratora Danych:

- Zgodnie z art. 13 ust. 1?2 rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w zwi¹zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep³ywu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz¹dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – RODO ? informujemy, ¿e:
Stowarzyszenie Sportowy Klub Wêdkarstwa Morskiego W£ADEK TEAM, z siedzib¹ w 84-200 K¹pino, ul. Wichrowe Wzgórza 11,
jest Administratorem Twoich danych osobowych. 
- Przys³uguje Ci prawo dostêpu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do ich poprawiania, prawo do ograniczenia
ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do ich przenoszenia oraz prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego. 
- Twoje dane osobowe s¹ przetwarzane w celu cz³onkostwa w Stowarzyszeniu Sportowy Klub Wêdkarstwa Morskiego W£ADEK TEAM,
a ich podanie jest niezbêdne do realizacji celów statutowych oraz w zakresie dokumentowania zdarzeñ gospodarczych dla celów
podatkowych i rachunkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO.

Jednoczeœnie wyra¿am zgodê na:

Data .............................  Czytelny podpis wnioskodawcy ........................................


