DEKLARACJA CZŁONKOWSKA PSS GROT BIAŁYSTOK

Nazwisko i imię
rrrr-mm-dd

Data i miejsce
urodzenia
Adres
zamieszkania

PESEL

ulica / kod pocztowy / miejscowość
Numer
telefonu

Adres e-mail
Osoby
rekomendujące
Decyzja o
przyjęciu
(wypełnia klub)

Przyjęto na kandydata na członka zwyczajnego / członka zwyczajnego dnia: …………………………...
Podpis ………………………..

1. Zgodnie z Art. 11-20 Statutu Podlaskiego Stowarzyszenia Strzeleckiego GROT Białystok, zwanym dalej “Stowarzyszeniem” oświadczam, że:
●
regulamin oraz cele i zadania Stowarzyszenia są mi znane,
●
będę godnie reprezentować Stowarzyszenia, dbać o prestiż i wizerunek Stowarzyszenia oraz propagować jego cele i zadania
●
będę przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
●
będę brać czynny udział w pracy Stowarzyszenia,
●
będę opłacać regularnie składki członkowskie i inne świadczenia obowiązujące w Stowarzyszeniu
2. Oświadczam, że dane zawarte w deklaracji członkowskiej są zgodne ze stanem faktycznym oraz oświadczam, że zostałem/am
poinformowany/a, że mam prawo do zmiany tych danych na moje żądanie.
3. Oświadczam, że wyrażam zgodę by dane osobowe w zakresie ujętym w niniejszej deklaracji, mój wizerunek, informacje dotyczące moich
rozliczeń finansowych ze Stowarzyszeniem, informacje dotyczące posiadanych uprawnień, o których poinformowałem Stowarzyszenie oraz
informacje dotyczące moich działań w ramach Stowarzyszenia (w tym uzyskiwanych wyników sportowych), zgodnie z Art.7 pkt 5 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883, z 2000r. z późn.zm.) były przetwarzane w celu:
●
prowadzenia ewidencji osobowej, w tym elektronicznej, członków Stowarzyszenia,
●
prowadzenia ewidencji, w tym elektronicznej, moich rozliczeń finansowych ze Stowarzyszeniem
●
publikowania wyników współzawodnictwa sportowego i informacji o wydarzeniach, w których brałem udział w ramach mojej
działalności w Stowarzyszeniu, w tym dokumentacji filmowej i zdjęciowej dotyczącej tychże wydarzeń, z publikacją mojego
wizerunku włącznie
●
wysyłania do mnie korespondencji (listy, sms’y, e-maile) dotyczącej działalności Stowarzyszenia
●
wymiany informacji z podmiotami upoważnionymi do nadzoru nad działalnością Stowarzyszenia w zakresie działalności
statutowej, w tym z polskimi związkami sportowymi oraz Wydziałami Postępowań Administracyjnych Policji.
4. Oświadczam, że wyrażam zgodę, by po mojej rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu, moje dane, opisane w punkcie 3, były
przechowywane i przetwarzane w Stowarzyszeniu maksymalnie przez okres 6 lat od daty mojej rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu, a
zakres przetwarzania tychże danych był ograniczony wyłącznie do realizowania lub wspierania działań kontrolnych zleconych przez
uprawnione organy administracji państwowej, Stowarzyszenie, polskie związki sportowe oraz Wydziały Postępowań Administracyjnych Policji.
5. Zapisy punktu 4 nie dotyczą publikowania wyników sportowych oraz dokumentacji zdjęciowej i filmowej z wydarzeń, które miały miejsce w
trakcie mojej działalności w Stowarzyszeniu. Dane opisane w niniejszym punkcie mogą być przechowywane i przetwarzane w czasie
określonym obowiązującymi przepisami prawa.
6. Oświadczam, że nie byłem(am) karany(a) prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Zostałem(am) poinformowany(a), że
przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem
danych osobowych jest Podlaskie Stowarzyszenie Strzeleckie GROT Białystok, NIP: 9662125053. Kontakt do administratora danych:
biuro@grot.bialystok.pl

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

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

(data i podpis rodziców, opiekunów w przyp. osoby nieletniej)

(data i podpis)

Podlaskie Stowarzyszenie Strzeleckie GROT Białystok
Warszawska 6 lok 32, 15-063 Białystok
www.grot.bialystok.pl, biuro@grot.bialystok.pl

