
 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

Ja, niżej podpisany(a) ………..………………………………………………………………… proszę  

o przyjęcie mnie na członka zwyczajnego/wspierającego* CWZS „ZAWISZA” – Klub Strzelecki.  

Znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania klubu. Zobowiązuje się do przestrzegania Statutu, 

Regulaminu, uchwał i postanowień władz Klubu. 

…………………………………… 

(własnoręczny podpis)  

 

 

 

 

 

Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym że: 

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest: CWZS „ZAWISZA” – Klub Strzelecki, ul. 
Gdańska 163, 85-915 Bydgoszcz. 

2. Podstawą przetwarzania danych jest moja dobrowolna zgoda. 
3. Celem zbierania danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. 
4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim: np. Biuro Rachunkowe.  

6. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Odbiorcą danych może być także  podmiot działający na zlecenie administratora 

danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, 

zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia 

skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo 

wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych. 

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 
9. Zebrane od Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. Jednakże, 

sytuacja taka może się zdarzyć. Jeśli będziemy musieli przenieść Państwa dane osobowe do innych podmiotów poza UE / EOG, dopilnujemy, aby istniały 
specjalne zabezpieczenia w postaci klauzul modelowych i zapewnimy, że odpowiedni poziom ochrony danych jest stosowany w celu ochrony danych. 

10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres członkostwa w Stowarzyszeniu lub w innych celach przez okres 6 lat, licząc od początku roku 
następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych lub po ewentualnym odwołania zgody, przez okres 
przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych oraz zgodnie z wymogami innych ustaw. 

11. Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym realizację umowy. 

______________________ 

          (czytelny podpis) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach informacyjnych przez podmiot: CWZS „ZAWISZA”–Klub Strzelecki ul. Gdańska 163, 85-915 Bydgoszcz 

w tym na przesyłanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej i na wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. 

______________________ 

        (czytelny podpis) 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie utrwalonego wizerunku oraz osiągnięć sportowych w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez Stowarzyszenie w 

mediach oraz na stronie internetowej  (www ,Facebook) na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO. 

 

______________________ 

(czytelny podpis) 

 

__________________________________________________________________________ 

Uchwałą Zarządu Klubu z dnia………………………………. Przyjęto w/w członka na członka zwyczajnego/wspierającego Klubu  

                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                        ……………………………………….  

                                                                                                                                                           (data i podpis Sekretarza lub Prezesa) 
 

*należy wybrać jedną z opcji i skreślić niewłaściwą (prawa i obowiązki członków na odwrocie deklaracji) 

 

 

Imię i nazwisko  

Data i miejsce  urodzenia  

Miejsce zamieszkania  

Adres do korespondencji  

Pesel  Nr telefonu  

Adres e-mail  



 
 
 

ZASADY CZŁONKOSTWA 
 

 

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do: 
1) Czynnego i biernego prawa wyboru do władz Stowarzyszeniaz zastrzeżeniem ust.1 pkt 1 ppkt b i c 
2) Korzystania z urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia, 
3) Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia, 
4) Zaskarżania do Walnego Zebrania Członków Uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków. 

 
2. Do obowiązków członka zwyczajnego Stowarzyszenia należy: 

1) Aktywne uczestniczenie w pracach Stowarzyszenia i realizacji zadań statutowych w szczególności uczestnictwo 
w przygotowaniach do zawodów strzeleckich oraz świadczenie pracy społecznej na rzecz Stowarzyszenia w 
celu jego prawidłowego funkcjonowania 

2)  Przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 
3)  Regularne opłacanie rocznej składki członkowskiej.  

 
3. Obowiązki członka wspierającego: 

1) Przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 
2) Regularne opłacanie rocznej składki członkowskiej 

 

4. Prawa członków wspierających: 

1) Korzystania z urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia, 
2) Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia, 
3) Zaskarżania do Walnego Zebrania Członków Uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków. 
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