DEKLARACJA
CZŁONKOWSKA

Pani/Pan
…………………………………………………………………..
Pesel …………………………………………………………
Adres: kod …………………… miejscowość ………………………………… ul. ………………………………………..
Tel. …………………………………………………….. e-mail ……………………………………………………………………

Ja, niżej podpisany/a po zapoznaniu się z celami Wrocławskiego Stowarzyszenia
Żeglarskiego „Port Stanica” i jego Statutem deklaruję chęć wstąpienia do Stowarzyszenia
jako członek Zwyczajny.
Oświadczam, że po przyjęciu mnie w poczet członków Stowarzyszenia gotów jestem
do pracy w realizacji celów statutowych zgodnie postanowieniami Statutu Stowarzyszenia.
Zobowiązuję się do terminowej zapłaty składek członkowskich w kwocie 120 zł rocznie.
Osobami wprowadzającymi są:
1.

………………………………………………………………………… Podpis

2.

…………………………………………………………………………. Podpis

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych:
1. *Czy zgadzasz się na przetwarzanie danych zawartych w niniejszym formularzu przez
Wrocławskie Stowarzyszenie Żeglarskie „Port Stanica”
(zwane dalej
Stowarzyszeniem), w celach związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia i
członkostwem w Stowarzyszeniu?
TAK
NIE
2. *Czy zgadzasz się na wykorzystanie przekazanych danych w celu informowania o
działalności Stowarzyszenia, przesyłania komunikatów oraz informacji związanych z
członkostwem w Stowarzyszeniu?
TAK
NIE

Zgody oznaczone * są niezbędne do skutecznego funkcjonowania jako członek Stowarzyszenia.

3. Czy zgadzasz się na udostępnianie swoich danych osobowych podmiotom
współpracującym ze Stowarzyszeniem dla realizacji jego celów statutowych, w
zakresie niezbędnym do tej współpracy?
TAK
NIE
4. Czy zgadzasz się na publikację i rozpowszechnianie przez Stowarzyszenie wizerunku
na potrzeby prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności, zarówno w formie
fotografii jak i nagrań wideo, wykonanych w związku z prowadzoną działalnością
statutową za pośrednictwem dowolnego medium, w szczególności na stronie
internetowej Stowarzyszenia i mediach społecznościowych?
TAK
NIE
Ogólna klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wrocławskie Stowarzyszenie Żeglarskie
„Port Stanica”, z siedzibą we Wrocławiu (51-629), przy ulicy Kożuchowskiej 13.
2. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu: członkostwa we WSŻ Port Stanica
3. Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt. A, dla zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania
danych osobowych wskazujemy, że okres przechowywania danych osobowych upływa w
momencie ustania członkostwa
4. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c. usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie
wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem;
e. żądania od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych w przypadku
cofnięcia członkostwa;
f. przenoszenia danych;
g. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Zapoznałem się, przyjąłem do wiadomości i akceptuję powyższe własnoręcznym podpisem.

Podpis Kandydata

Data

