Stowarzyszenie

Klub Sportów Obronnych Świdnica
ul. Łączna 4, 58-100 Świdnica
KRS: 0000802839
NIP: 8842774864
REGON: 366532740
ksos.swidnica@gmail.com
www.strzelam.pl

WNIOSEK INDYWIDUALNY
o przyjęcie do Stowarzyszenia
Klub Sportów Obronnych Świdnica
1.

NAZWISKO:

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

2.

IMIĘ /IMIONA: ……………………………………………………………………………………………….…………………………………

3.

DATA I MIEJSCE URODZENIA:

4.

ADRES ZAMIESZKANIA: ……………………..………………………………………………………………………………………………

5.

TELEFON:

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

6.

E-MAIL:

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

7.

NUMER PESEL: ……………………………………………………….…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków wspierających Klubu Sportów Obronnych Świdnica.
Oświadczam, że statut KSOS jest mi znany i zobowiązuję się go przestrzegać.

DATA I PODPIS SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK:

Świdnica, ..... - ..... - …....... r.

………………………………………………………..
/czytelny podpis/

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
POD NAZWĄ KLUB SPORTÓW OBRONNYCH ŚWIDNICA
Realizując obowiązek wynikający z art. 12-14 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) (dalej: „RODO”) Stowarzyszenie pod
nazwą Klub Sportów Obronnych w Świdnicy informuje:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest- Stowarzyszenie pod nazwą Klub Sportów
Obronnych
Świdnica
z
siedzibą
przy
ul.
Łącznej
4,
58-100
Świdnica,
e-mail: ksos.swidnica@gmail.com (dalej: KSOS).
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających ze Statutu KSOS,
administrowania
i
zarządzania
działalnością
KSOS,
celów
podatkowych
i rachunkowych oraz wypełniania zobowiązań nałożonych na KSOS ze strony Polskiego Związku
Strzelectwa Sportowego z siedzibą w Warszawie oraz Dolnośląskiego Związku Strzelectwa
Sportowego z siedzibą we Wrocławiu,
3. Przetwarzając dane w celach, o których mowa powyżej KSOS może je udostępnić innym odbiorcom
lub kategoriom odbiorców danych osobowych, do których można zaliczyć:
a) podmioty i organy państwowe upoważnione
na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

do

odbioru

Państwa

danych

osobowych

b) podmioty, którym przekazanie danych jest konieczne do wykonania czynności, związanej z realizacją
celów statutowych KSOS.
4. Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, ale i niezbędne do realizacji celów,
o których mowa w pkt 2.
5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
6. KSOS będzie przetwarzał i przechowywał Państwa dane osobowe przez okres niezbędny
do realizacji wskazanych wyżej celów.
7. W związku z przetwarzaniem przez KSOS danych osobowych przysługuje Państwu:
a) żądanie dostępu do danych osobowych,
b) żądanie sprostowania danych osobowych,
c) żądanie usunięcia danych osobowych,
d) żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych
e) wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
f) prawo do przenoszenia danych osobowych,
g) prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
h) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - w przypadku przetwarzania danych na
podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.
8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższą klauzulą informacyjną.

Świdnica, ..... - ..... - …....... r.

………………………………………………………..
/czytelny podpis/

