Stowarzyszenie Niepołomice Biegają
ul. Wielicka 85g
32-005 Niepołomice

Deklaracja Członkowska
Stowarzyszenia „Niepołomice Biegają”
Ja, niżej podpisany(a)
…………………………………...……………………………………………
proszę o przyjęcie mnie w poczet Członków Stowarzyszenia „Niepołomice Biegają” z
siedzibą w Niepołomicach.
Oświadczam, że:
1. Poprzez członkostwo w Stowarzyszeniu będę wytrwale podnosić swoje kwalifikacje
biegowe
2. Spełniam statutowe kryteria uzyskania statusu członka Stowarzyszenia
3. Znane mi są postanowienia Statutu Stowarzyszenia, cele i zadania Stowarzyszenia
oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania
4. Zobowiązuję się do uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia oraz przestrzegania
uchwał władz Stowarzyszenia
5. Zobowiązuję się do terminowego i regularnego opłacania składki członkowskiej, o ile
obowiązek jej opłacenia zostanie uchwalony;
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez
Stowarzyszenia „Niepołomice Biegają” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zmianami) w celach
związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia. Przysługuje mi prawo wglądu w te
dane, ich poprawianie lub uzupełnianie.
Imię i nazwisko Członka Stowarzyszenia, który rekomenduje przyjęcie do stowarzyszenia:
………………………………………………………..
Niepołomice, dn. . ................................

…..……………
własnoręczny podpis

Dane osobowe (prosimy wypełniać czytelnie drukowanymi literami)
1. Nazwisko i Imię:…………………………………………………….
3. Imiona rodziców:…………………………………………………….
4. Data i miejsce urodzenia: ……………………………………………
5. Adres zamieszkania:………………………………………………………………
6. Seria i numer dowodu osobistego...........................................................................
7. Telefon………………………
8. E-mail: .....................................

KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „NIEPOŁOMICE BIEGAJĄ”
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie „Niepołomice Biegają” z siedzibą
w Niepołomicach, ul Wielicka 85g (e-mail: niepolomicebiegaja@gmail.com )
2) Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) i

f) ogólnego

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jedynie w celu i zakresie
niezbędnym do wykonania zadań administratora danych osobowych związanych z prawami i
obowiązkami członka stowarzyszenia.
3) odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa.
4) Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres członkostwa w stowarzyszeniu oraz przez 5
lat od końca roku kalendarzowego, w którym ustało członkostwo w stowarzyszeniu, chyba że
niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania, np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne,
dochodzenie roszczeń lub inne wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
5) posiadasz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania.
6) masz prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia

o

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7) podanie danych osobowych jest niezbędne do przyjęcia osoby, której dane dotyczą, w poczet
członków stowarzyszenia, a brak podania danych uniemożliwia członkostwo w stowarzyszeniu.
KLAUZULA ZGODY
DLA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „NIEPOŁOMICE BIEGAJĄ”

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych i wizerunkowych do celów kontaktowych oraz budowania pozytywnego wizerunku
administratora w przestrzeni publicznej i w mediach.

………………………………………..
(imię, nazwisko, data i podpis)

