
Załącznik nr 2 do uchwały nr 10 Zarządu Klubu  z dnia 16.03.2018 r.

Dane osoby składającej deklarację:

Imię i Nazwisko: ……………….………………………………………………………………………………….

Data urodzenia: ……………..……… miejsce urodzenia:..…...…..............................................................

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

Adres zamieszkania: ………………………………………………………..…………………………………….

Adres korespondencyjny: ………………………………………….…………………………..…………………

Numer telefonu: …………..………………adres e-mail:………..................................................................

Data/Rok wstąpienia do Klubu:  …...............................

Posiadane uprawnienia związane z działalnością statutową Klubu (np. patent żeglarski, patent 
motorowodny, uprawnienia instruktorskie, uprawnienia ratownicze ):

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

            ……..................……………………………………….
                                                             data i podpis 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszej deklaracji, dla
potrzeb  niezbędnych  do  realizacji  statutowej  działalności  Klubu  Żeglarskiego  SZTORM  Barlinek
z  siedzibą  74-320  Barlinek,  ul.  Sportowa  1.  Zgoda  obejmuje  przetwarzanie  danych  osobowych
w przyszłości o ile nie zmieni się cel przetwarzania. Oświadczam że zostałem(am) poinformowany(a)
o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak
również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania, (zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).”

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

   data i podpis 
„Wyrażam zgodę na nieodpłatną wielokrotną publikację mojego wizerunku dla potrzeb i zgodnie ze
statutową  działalnością  Klubu  Żeglarskiego  SZTORM  Barlinek  z  siedzibą  74-320  Barlinek,
ul. Sportowa 1. Zgoda obejmuje wykorzystywanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie mojego wizerunku
za  pośrednictwem  dowolnego  medium  bez  konieczności  każdorazowego  zatwierdzania  (zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
oraz ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.  Dz. U. z  2006 r.
nr 90, ze zm.)”.

…………………………………………………………………………….

   data i podpis 
Akceptuję  otrzymywanie  wszelkich  informacji  związanych  z  moją  działalnością  w  Klubie,  oraz
związanych  z  działalnością  Klubu  a  także  z  realizacją  celów  statutowych  Klubu,  w  formie
elektronicznej. Jednocześnie wskazuję podany wyżej adres e-mail jako zgodny z art. 61 §2 Kodeksu
cywilnego środek komunikacji elektronicznej, który umożliwia mi zapoznanie się z treścią oświadczeń
woli  ze strony Klubu Żeglarskiego SZTORM Barlinek,  gdzie  dzień otrzymania na wskazany wyżej
adres e-mail treści uznaję jako datę skutecznego doręczenia.

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

   data i podpis
                                                                                             ver. 03/2018
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