DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Do Zarządu
Klubu Strzeleckiego GARDA
w Ostródzie
Niniejszym wnoszę o uaktualnienie moich danych znajdujących się z bazie Klubu Strzeleckiego
GARDA w Ostródzie. Jednocześnie zobowiązuję się:
- ściśle przestrzegać Statutu Klubu oraz uchwał jego Władz,
- czynnie uczestniczyć w działalności Klubu,
- regularnie wnosić opłaty członkowskie.
Deklaruję, że w ramach Klubu uprawiam strzelectwo na własne ryzyko i przyjmuję do
wiadomości, iż wskazanym jest, bym ubezpieczył się od następstw nieszczęśliwych wypadków w
związku z uprawianiem strzelectwa.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Klub Strzelecki GARDA z siedzibą w
Ostródzie, ul. Czarnieckiego 21/34 w celu związanym z członkowstwem w klubie, wyrażam zgodę na
publikację mojego wizerunku z wszelkich imprez w materiałach promocyjnych Klubu.
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania
danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania, przepisami
dotyczącymi sportów o charakterze strzeleckim oraz z ustawą z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji
(tekst jednolity z 2004r. Dz. U. Nr 52, poz. 525 z poźn. zm.).

.........................., dnia …………………
(własnoręczny podpis)

Imię i nazwisko

PESEL
Adres
Telefon – Domowy
Telefon – Praca
Telefon – Komórkowy
E-mail
Posiadane uprawnienia związane ze strzelectwem:
-

Uprawnienia prowadzącego strzelanie
Patent strzelecki
Licencja strzelecka
Licencja sędziowska
Pozwolenie na broń

TAK - NIE
TAK - NIE
TAK - NIE
TAK - NIE
TAK - NIE

Klauzula Informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016
Niniejszym informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klub Strzelecki GARDA z siedzibą w
Ostródzie, ul. Czarnieckiego 21/34, zwany dalej Administratorem, który prowadzi operacje
przetwarzania następujących Pani/Pana danych osobowych:
 imię i nazwisko
 adres zamieszkania,
 telefonu, adres e-mail
 PESEL
 nr Legitymacji Posiadacza Broni
 nr decyzji WPA lub ŻW
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi członkostwa w Klubie i nie będą
udostępniane innym odbiorcom.
3. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udzielona przez Panią / Pana zgoda
na przetwarzanie danych osobowych.
4. podanie danych jest niezbędne do członkostwa w Klubie, w przypadku niepodania danych
niemożliwe będzie członkostwo w Klubie
5. posiada Pani/Pan prawo do:
 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 przenoszenia danych,
 wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres członkostwa w KS GARDA.

Zapoznałem/Zapoznałam się
………………..

