KLUB STRZELECKI LOK „CZART”
w Suchej Beskidzkiej
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
NOWY CZŁONEK

AKTUALIZACJA DANYCH

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Klubu Strzeleckiego LOK „CZART” w Suchej Beskidzkiej

Dane osobowe:
Imię i Nazwisko: ……………………………………………..
Imię Ojca: …………………… Data i miejsce urodzenia:……………………………………………….…….
Numer PESEL:.__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Adres zamieszkania:
Kod pocztowy i Miejscowość: ………………………………………………………………
Ulica, numer domu i mieszkania: …………………………………………………………..
Dane kontaktowe:
Telefon: …………………………………………………………………………….……...….
e-mail: ……………………………………………………………………………………...….
INFORMACJA
Oświadczam, że znany jest mi statut LOK, Regulamin Klubu, regulamin opłacania składek członkowskich. Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów prawnych, statutu i
regulaminów obowiązujących w Klubie oraz do regularnego opłacania składek członkowskich. Oświadczam, że zapoznałem się z przepisami bezpieczeństwa obowiązującymi
w strzelectwie sportowym, przepisami zachowania się na strzelnicy, zasadami obchodzenia się z bronią i akceptuję je oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania. Oświadczam,
że nie byłem karany prawomocnym orzeczeniem sądu. Oświadczam, że dane zawarte w deklaracji członkowskiej są zgodne ze stanem faktycznym oraz że o każdej zaistniałej
zmianie będę informował(ła) Zarząd Klubu Strzeleckiego LOK Czart Sucha Beskidzka.
Wyrażam zgodę aby dane osobowe zawarte w niniejszej deklaracji były przetwarzane do prowadzenia ewidencji członkowskiej oraz do sporządzania stosownych sprawozdań
dla podmiotów upoważnionych do nadzoru nad działalnością klubu w zakresie strzelectwa sportowego (patrz pkt. 2 Kategorie odbiorców danych osobowych).
Działając na podstawie 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 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (zwane dalej RODO) przekładam wymaganą
prawem informację dotyczącą przetwarzanych przez Administratora danych osobowych.
Pkt. 1. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) oraz c) RODO, wobec tego, że jest
to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz jest to niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną. Pani/Pana dane
osobowe w postaci adresu e-mail oraz numeru telefonu są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) wobec wyrażenia przez Panią/Pana zgody, w celach i na zasadach
wskazanych poniżej. Administratorem danych jest Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie mająca siedzibę główną w Warszawie pod adresem: ul. Chocimska 14, 00-791
Warszawa. Numer KRS 0000086818. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w stowarzyszeniu Liga Obrony Kraju oraz wszystkich podporządkowanych jej strukturach
organizacyjnych jest Krzysztof KRZYCZKOWSKI. Można się z nim kontaktować poprzez:
- adres korespondencyjny: Krzysztof Krzyczkowski Liga Obrony Kraju ul. Chocimska 14, 00-791 Warszawa
- adres poczty elektronicznej (e-mail): iod@lok.org.pl
Pkt. 2. Kategorie odbiorców danych osobowych. Dane zostaną przekazane następującym kategoriom podmiotów:
1) Zarządowi Głównemu LOK w Warszawie;
2) Pozostałe kategorie podmiotów:
•
•
•
•
•
•
•

uprawnione władze i organ nadzoru LOK lub inne struktury organizacyjne LOK na potrzeby wewnętrznie prowadzonych kontroli albo w zakresie niezbędnym do
prowadzenia działalności i realizacji celów Statutowych Stowarzyszenia;
operator pocztowy w zakresie niezbędnym do przesyłania korespondencji;
banki lub inne instytucje finansowe w zakresie niezbędnym do realizacji płatności;
organ publiczny uprawniony do otrzymania danych na podstawie przepisów ustawy (organy wymiaru sprawiedliwości, organy skarbowe, organy policji, etc.);
współpracujące z LOK instytucje, urzędy administracji państwowej i samorządowej oraz firmy sponsorujące (w związku z realizacją zadań statutowych stowarzyszenia);
inni podwykonawcy realizujący wspólnie z LOK zadania statutowe (na podstawie wzajemnej umowy);
urzędom i instytucjom uprawnionym do nadawania wyróżnień i odznaczeń państwowych lub resortowych albo samorządowych;

•
•
•

klientom LOK oraz innym członkom LOK, którzy będą chcieli sprawdzić kwalifikacje kadry szkolącej realizującej usługę szkoleniową;
Redakcja Biuletynu Ligi Obrony Kraju - „CZATA”;
administrator strony internetowej dokumentujących działalność klubów i kół LOK (np. w celu publikacji wyników z zawodów lub imprezy).

Pkt. 3. Okres przechowywania danych osobowych:
Dane osobowe będą przechowywane do czasu zgłoszenia w formie pisemnej wniosku o wykreśleniu z Klubu.
Pkt. 4. Źródło pochodzenia danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez Administratora zostały przekazane przez Panią/Pana bezpośrednio Administratorowi. Podanie danych było koniecznym
warunkiem zawarcia umowy z Panią/Panem.
Pkt. 5. Informacja o prawach przysługujących osobie, której dane są przetwarzane
1) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
2) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pkt. 6. Dodatkowe informacje
W stosunku do Pani/Pana danych nie będzie stosowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich w
rozumieniu RODO. Powyższa informacja jest w każdym czasie udostępniana do wglądu w biurze Administratora.

Oświadczam, ze zapoznałem się z powyższą informacją w całości.

....................................
(data, miejscowość)

.............................
(czytelny podpis)

WYPEŁNIA ZARZĄD KLUBU:
________________________________________________________________________________
Decyzja Zarządu Klubu o przyjęciu do Klubu
Decyzją Zarządu Klubu Strzeleckiego LOK„CZART” w Suchej Beskidzkiej Pan/Pani
……………………………………………………….……………. został/ła przyjęty/ta w poczet Członków
Klubu i otrzymuje (wymagane złożenie zdjęcia) legitymację Członkowską numer …………….……….

Pieczęć i podpis Prezesa lub Wiceprezesa Klubu

________________________________________________________________________________
Decyzja Zarządu Klubu o skreśleniu z listy Członków Klubu
Decyzją Zarządu Klubu Strzeleckiego LOK„CZART” w Suchej Beskidzkiej Pan/Pani
……………………………………………………….……………. został/ła skreślony/a z listy Członków
Klubu z powodu: ………………………….…………….…………………………………………………….

Pieczęć i podpis Prezesa lub Wiceprezesa Klubu

