Jarosławska Grupa Biegowa Sokół
os. Kombatantów 2/25
37-500 Jarosław
tel. +48 604 092 749
kontakt@jgbsokol.pl

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Ja, niżej podpisany(a) ………………………………………………………………………………… proszę o przyjęcie mnie
w poczet członków stowarzyszenia Jarosławska Grupa Biegowa Sokół. Oświadczam, że
zapoznałem/am się z treścią statutu Stowarzyszenia i zobowiązuję się do przestrzegania zawartych
w nim praw i obowiązków. Jednocześnie zobowiązuję się do aktywnego uczestnictwa w życiu
Stowarzyszenia, godnego reprezentowania jego barw, przestrzegania uchwał i postanowień władz
Stowarzyszenia oraz opłacania składki członkowskiej.
Dane osobowe:
1. Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………....................................................................
2. Data urodzenia: …………………………………………………………………………………………………………………..
3. Miejscowość zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………………...
4. Nr telefonu: ……………………………………………………………………………………………………………………….
5. E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji członkowskiej i wykorzystanie ich dla potrzeb niezbędnych do
funkcjonowania Stowarzyszenia Jarosławska Grupa Biegowa Sokół. Oświadczam, że jestem świadoma (y) przysługującego mi prawa do poprawiania i
dostępu do moich danych osobowych”. (Ustawa z dn. 29.08.1997 o Ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wyrażam zgodę na doręczanie mi
zaproszeń na Walne Zebrania Członków poprzez e-mail.

.............................................
( własnoręczny podpis )

Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z dnia..........................…Pan/Pani ..............…………………………................
został(a) przyjęty(a) w charakterze członka zwyczajnego do stowarzyszenia Jarosławska Grupa
Biegowa Sokół.

Jarosław, dn. ………………………………

…………………….…………………………………
( podpis prezesa Stowarzyszenia )
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Klauzula informacyjna dla członków stowarzyszenia Jarosławska Grupa Biegowa Sokół
w Jarosławiu
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest stowarzyszenie Jarosławska Grupa Biegowa Sokół w Jarosławiu.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności statutowej Stowarzyszenia na podstawie
jego Statutu.
3) Pani/Pana dane osobowe wynikające ze złożonej deklaracji członkowskiej przetwarzane będą przez okres pozostawania
członkiem Stowarzyszenia.
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na
podstawie przepisów prawa.
5) Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach
wykonywania swoich obowiązków służbowych.
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00 -193 Warszawa.
8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

.............................................
( własnoręczny podpis )
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