Deklaracja członkowska
Ja, niżej podpisany(a) …………………………………...…………………………………
proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Speleoklubu Łódzkiego z siedzibą w Łodzi.
Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania Klubu. Zobowiązuję
się do ich przestrzegania, regularnego opłacania składek, aktywnego uczestnictwa w
działalności Klubu i wypełniania uchwał władz statutowych.
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Speleoklub Łódzki w celach związanych
z działalnością statutową Klubu. Przysługuje mi prawo wglądu w te dane, ich poprawiania i/lub uzupełniania.

..…………………………….…, dn. .........………...........
miejscowość

własnoręczny podpis ..........................................................

Dane osobowe: (proszę wypełnić czytelnie drukowanymi literami)
Imię i Nazwisko: .......................................................................................................................
imiona rodziców: ......................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia: .........................................................................................................
Adres zamieszkania: ................................................................................................................
Numer dowodu osobistego: ......................................................................................................
Telefon: ....................................................................................................................................
E-mail: ......................................................................................................................................
Uprawnienia/szkolenia przydatne w działalności taternickiej/speleologicznej: ..........................
....................................................................................................................................................

..………..………, dn. .....................
miejscowość

własnoręczny podpis ..........................................................

Uchwała Zarządu
Uchwałą

Zarządu

Klubu

z

dnia

...........................…

Pan/Pani

……………………… ...............................………………………………......... został(a) członkiem
Speleoklubu Łódzkiego.
Łódź, dn. ………………………………

………………………………………………………
podpis Prezesa Zarządu

UPOWAŻNIENIE DO
PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Stowarzyszenie Speleoklub
Łódzki z siedzibą w Łodzi przy ul. Perla 5, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000737752

Na podstawie art. 29 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 i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO (GDPR), ja, niżej podpisany:

_____________________________________________________________________________(imię, nazwisko)
upoważniam do przetwarzania danych osobowych w zakresie praw i obowiązków wynikających z członkostwa w
stowarzyszeniu Speleoklub Łódzki zwanego dalej Administratorem, upoważniam osoby uprawnione do
reprezentowania Administratora do przetwarzania danych osobowych zawartych w następujących zbiorach:





księgowość i dokumenty formalne związane z działalnością statutową
środki komunikacji elektronicznej
baza danych teleadresowych
publikacje medialne, w tym elektroniczne

Upoważnienie obejmuje uprawnienie do przetwarzania danych w zakresie:





komunikacji wewnątrz Stowarzyszenia
wysyłania i odbierania informacji od podmiotów, których Speleoklub Łódzki jest członkiem
wypełniania ustawowych obowiązków wobec podmiotów nadrzędnych
wykorzystania wizerunku w publikacjach medialnych i materiałach promocyjnych

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na
adres Administratora spod adresu, który został zgłoszony do bazy danych Speleoklubu Łódzkiego.
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się kontaktować z administratorem danych osobowych
pisemnie na adres: 94-209 Łódź, ul. Perla 5, lub e-mailowo pod adresem: speleolodz@gmail.com Administrator nie wyznaczył
Inspektora Ochrony Danych. Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych ze statutową działalnością Stowarzyszenia
oraz prowadzenia mailingu poprzez który przesyłane są informacje o działalności Stowarzyszenia. Dane osobowe przetwarzane
są na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu bądź rozwiązania Stowarzyszenia.
Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim. W związku z przetwarzaniem danych osobowych masz prawo do:








żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
żądania od Administratora usunięcia danych osobowych,
żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
żądania przeniesienia danych osobowych.

_______________________________________
(podpis osoby nadającej upoważnienie)

