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DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 
STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ „WYTRWAM” 

Nr ………………… 

Imię:   .................................................................................................................. 

Nazwisko:  .................................................................................................................. 

Data urodzenia: .................................................................................................................. 

Adres:   .................................................................................................................. 

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

Telefon:  .................................................................................................................. 

e-mail:   .................................................................................................................. 

 

Złożenie deklaracji  Aktualizacja danych 

 

Ja, niżej podpisany/podpisana proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia Kul-

tury Fizycznej „WYTRWAM”. Znane mi są postanowienia Statutu Stowarzyszenia: 

w szczególności cele Stowarzyszenia zawarte w §8 oraz zobowiązania członków zawarte 

w §14. Zobowiązuję się do aktywnego uczestnictwa w życiu Stowarzyszenia, godnego repre-

zentowania jego barw, przestrzegania uchwał i postanowień władz Stowarzyszenia oraz opła-

cania składek członkowskich. 

 

 

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

         data       podpis 
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Klauzula informacyjna RODO dotycząca członkostwa 

w Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej „WYTRWAM” 

W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

(zwane dalej RODO). 

Ponieważ składasz deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „WYTRWAM”, Twoje dane będą przetwarzane. Wo-

bec tego pragniemy poinformować Cię o prawach, które Ci przysługują w świetle aktualnych przepisów. 

Administratorem Twoich danych osobowych jest: Stowarzyszanie Kultury Fizycznej „WYTRWAM”  

Możesz się z nami skontaktować: 

– poprzez email: biuro@wytrwam.pl 

– telefonicznie: +48 605211231 

– listownie – na adres 87-123 Brzozówka, ul. Olszynowa 37. 

Celem przetwarzania Twoich danych jest realizacja członkostwa w Stowarzyszeniu oraz informowanie Ciebie o sprawach ważnych dla 

Stowarzyszenia. Na każdym etapie pozyskujemy oraz przetwarzamy tylko i wyłącznie minimalne i niezbędne dane. Są to: imię, nazwi-

sko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, nr telefonu, adres email, numer PESEL. 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych oraz ewentualne podmioty upoważnione przez administratora 

do przetwarzania tych danych, tylko i wyłączenie w ramach realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Twoje dane osobowe będą 

przechowywane przez nas przez okres Twojego członkostwa oraz ewentualnie przez czas, który wymagany jest odrębnymi przepisami 

dla celów sprawozdawczości oraz kontroli podatkowej przez organy administracji państwowej. 

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci określone uprawnienia: 

– prawo dostępu do danych i ich poprawiania (art. 15. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r.), 

– prawo do sprostowania danych (art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), 

– prawo do żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), 

– prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r.), 

– prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), 

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), 

– prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru (obecnie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) GIODO. 

Podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak rozpa-

trzenia deklaracji członkowskiej i brak wpisu na listę Członków Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „WYTRWAM”. 

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu. Twoje dane osobowe 

nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

 

Ja ……………………………………………………………… przyjąłem/przyjęłam do wiadomości powyższą klauzlę RODO i nie wnoszę zastrzeżeń. 

 

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

           data                  podpis 

 

 

Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z dnia  ……………………………..………………………….... przyjęto w/w na członka 

Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „WYTRWAM”. 

 

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

       Podpisy dwóch członków zarządu
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Zgoda na wykorzystanie wizerunku członka Stowarzyszenia 

 

 

 

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

imię i nazwisko udzielającego zgody 

 

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w celu realizacji przez Stowa-

rzyszenie Kultury Fizycznej „Wytrwam” działań informacyjnych i promujących Stowarzyszenie, do czasu 

pozostawania członkiem Stowarzyszenia: 

– na stronie internetowej i forum stowarzyszenia, 

– w broszurach i materiałach informacyjnych, 

– w prasie i telewizji podczas imprez, 

w zakresie obejmującym następujące dane osobowe: 

– imię i nazwisko, 

– zdjęcia i nagrania filmowe. 

 

Oświadczam iż administrator danych przedstawił mi następującą informację: 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Stowarzyszanie Kultury Fizycznej „WYTRWAM”  

Możesz się z nami skontaktować: 

– poprzez email: biuro@wytrwam.pl, 

– telefonicznie: +48 605211231, 

– listownie – na adres 87-123 Brzozówka, ul. Olszynowa 37. 

Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe wyłącznie w celu i w zakresie wskazanym w zgodzie 

udzielonej powyżej. Jednocześnie informujemy Pana/Panią o prawie do: 

– żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osób których dane dotyczą, 

– ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia danych lub ograniczenia 

przetwarzania, 

– cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

– wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

 

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

data                         podpis 
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ZAŁĄCZNIK 
DO DEKLARACJI CZŁONKOWSKIEJ 

Złożenie deklaracji  Aktualizacja danych 

 

 

Zgłaszam swój udział w sekcji: 

Nordic walking 

Biegi przełajowe 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

 

Zapisy Regulaminu sekcji sportowych Stowarzyszenia „Wytrwam” są mi znane. Zobowiązuję 

się do przestrzegania harmonogramu zajęć, aktywnego w nich uczestniczenia oraz stosowania 

się do poleceń osób je prowadzących. Będę godnie reprezentować Stowarzyszenie zarówno 

podczas zajęć treningowych, w trakcie zawodów sportowych, jak i w życiu codziennym. 

 

 

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

         data       podpis 

 

 

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

       podpis kierownika sekcji 

 


