Przewodniczący i Zarząd
Związku Zawodowego Koszykarzy
ul. Szeroka 43/2
87-100 Toruń
e-mail: zwiazek@koszykarze.org

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Ja niżej podpisany wnioskuję o przyjęcie mnie do Związku Zawodowego Koszykarzy (ZZK).
Zobowiązuję się do przestrzegania postanowień Statutu i aktów wewnętrznych ZZK, działania
na rzecz realizacji celów i polityki ZZK oraz do regularnego opłacania składek członkowskich
w wysokości określonej przez Zarząd ZZK na wniosek Przewodniczącego ZZK.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez mnie w niniejszej deklaracji członkowskiej
danych osobowych przez ZZK, na potrzeby realizacji celów statutowych ZZK oraz w innych
celach bezpośrednio związanych z działalnością ZZK. Potwierdzam, iż otrzymałem od ZZK
klauzulę informacyjną w zakresie ochrony moich danych osobowych. W przypadku zmiany
poniższych danych osobowych zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania ZZK.
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania: …………..…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………….
Seria i nr dowodu osobistego: ………………………………………………………………………………………………..
Nr PESEL: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………
(własnoręczny podpis)

…………………………………………………………………………………
(miejscowość i data)

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L.119.1) w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1; Ogólne rozporządzenie o
ochronie danych osobowych; dalej – „RODO”) Związek Zawodowy Koszykarzy z siedzibą w
Toruniu, ul. Szeroka 43/2, e-mail: związek@koszykarze.org (dalej – „ZZK”) informuje, że:
•

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZZK;

•

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach statutowych ZZK.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana
zgody wyrażonej w myśl art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 RODO;

•

Odbiorcami danych przetwarzanych przez ZZK są w niezbędnym zakresie: organy
publiczne, polskie związki sportowe oraz inne organizacje sportowe, kluby sportowe,
sponsorzy i darczyńcy ZZK oraz podmioty świadczące na rzecz ZZK usługi wspierające
działalność ZZK, m.in. świadczące usługi prawne, informatyczne, reklamowe,
księgowe, pocztowe;

•

Pani/Pana dane osobowe przechowywane są przez czas członkostwa w ZZK lub przez
okres wynikający z odpowiednich przepisów prawa;

•

Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii;
prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych i
ograniczenia przetwarzania danych, prawo przenoszenia danych; prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa;

•

Pana/Pani dane osobowe nie podlegają ani zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, ani też profilowaniu;

•

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji
celów statutowych ZZK. Odmowa podania danych osobowych skutkować będzie
niemożnością realizowania w stosunku do Pani/Pana celów statutowych przez ZZK.

