GMINNY KLUB SPORTOWY ŻUKOWO
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA STOWARZYSZENIA
Żukowo

dnia ......................

1.IMIĘ I NAZWISKO.................................................................................
2.DATA URODZENIA ..............................................................................
3.MIEJSCE URODZENIA …………………………………………………...
4.ADRES ZAMIESZKANIA ......................................................................
5.DANE KONTAKTOWE
NR TELEFONU.........................................................................................
ADRES MAILOWY....................................................................................
DECYZJA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA Z DNIA ................................................
PAN/PANI.....................................................................................................................
ZOSTAŁ PRZYJETY W POCZET CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
PODPISY potwierdzające włączenie w poczet członków GKS ŻUKOWO
PREZES ZARZĄDU
CZŁONKA ZARZĄDU

………………………………….
.…………………………………
……………………………
Pieczęć klubowa

Przystępując do Gminny Klub Sportowy ŻUKOWO, oświadczam że zapoznałem się ze statutem i
działalnością stowarzyszenia, oraz zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Statutu
Stowarzyszenia, uchwał i zaleceń Zarządu i sumiennego wypełniania obowiązków członka
Stowarzyszenia, regularnego opłacania składki członkowskiej, czynnego uczestnictwa w życiu
społeczności klubu.
................................................................
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

...........................
PODPIS CZŁONKA

KLAUZULA INFORMACYJNA
1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Klub Sportowy Żukowo z siedzibą przy ul. Mściwoja 6 w Żukowie
(kod pocztowy: 83-330),
adres e-mail: gks-zukowo@wp.pl
2.GKS Żukowo przetwarza dane osobowe jedynie w związku z prowadzoną działalnością i w celu realizacji zadań statutowych.
3.Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi Państwa zgoda lub umowa zawarta z GKS Żukowo. Państwa
dane mogą być również przetwarzane na w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze lub ochrony
żywotnych interesów osób, których dane dotyczą lub innych osób fizycznych.
4.Odbiorcami Państwa danych mogą być:
a.Organa administracji publicznej
b.Organizacje sportowe (kluby, związki stowarzyszenia)
c.Podmioty świadczące usługi na rzecz GKS Żukowo
5.Państwa dane osobowe po zrealizowaniu celu, w jakim zostały nam przekazane, będą przetwarzane przez czas wymagany
przepisami prawa /okres przedawnienia roszczeń.
6.Państwa dane nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu ani profilowaniu.
7.Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych bez odrębnej
zgody.
8.Przysługuje Państwu prawo do:
a.żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
przeniesienia danych (Administrator na Państwa prośbę przekaże Państwa dane innemu administratorowi)
b.cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
c.wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO)

