Deklaracja członkowska
Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie w poczet członków Speleoklubu Warszawskiego
Stowarzyszenia.
Imię i Nazwisko: ……………………………………………………………………………………….
Data urodzenia: ..……………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania (z kodem pocztowym): ……………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………..
Numer telefonu: …………………………………………………………………………………………..
Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………………...
Oświadczam, że:
- zostałem zapoznany/-na z zasadami działania Speleoklubu Warszawskiego Stowarzyszenie,
obowiązującymi w nim regulaminami, Statutem oraz Ordynacją Wyborczą i zobowiązuję się do ich
przestrzegania;
- zobowiązuję się niezwłocznego uiszczenia na konto SW opłaty wpisowej w wysokości 200zł,
(roczna opłata członkowska + wyrobienie legitymacji klubowej) oraz do dalszego regularnego
opłacania składki członkowskiej w wysokości 150zł/rok;
- jestem świadomy/-a zagrożeń wynikających z uprawiania alpinizmu jaskiniowego oraz wspinaczki
skałkowej i biorę pełną odpowiedzialność za moją działalność w tym zakresie;
- zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Speleoklub Warszawski
Stowarzyszenie w związku z prowadzoną działalnością statutową, a także w celach statystycznych
i archiwalnych.
………………………………………..
data

………………………………………….
podpis

Członkowie wprowadzający
1.

…………………………………………………………..………. nr znaczka ………………………

2.

………………………………………………………………..…. nr znaczka ………………………
(imię, nazwisko, własnoręczny podpis członka wprowadzającego)

Przyjęto w dniu: …………………………………………….
Wydano legitymację nr: …………………………………….
Przyznano znaczek nr: ………………………………………

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 roku 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. (tzw. RODO), niniejszym informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych członków Speleoklubu Warszawskiego, jest Speleoklub
Warszawski Stowarzyszenie (w skrócie SW) z siedzibą przy ul. Tomasza Nocznickiego 23 m
128 (kontakt mailowy: kontakt@speleo.waw.pl).
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z wykonywaniem czynności związanych
z działalnością statutową Speleoklubu Warszawskiego, jak również w celach statystycznych
i archiwalnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
3. Dane przetwarzane przez Speleoklub Warszawski (zgodnie z deklaracją członkowską)
obejmują:
● Imię, nazwisko
● Datę urodzenia
● Adres zamieszkania
● Telefon kontaktowy
● Adres e-mail
4. Zgodnie z zapisem art. 6 ust. 1 lit. a RODO przetwarzanie danych osobowych wymaga Państwa
pisemnej zgody. Członkowie Speleoklubu Warszawskiego wyrazili taką zgodę podpisując
deklarację członkowską.
5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia w/w zgody. Zgoda ta może zostać cofnięta
w dowolnym momencie, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie
opisanym w pkt. 3 wiązać się będzie z wykreśleniem z listy członków Speleoklubu
Warszawskiego.
6. Dostęp do Państwa danych osobowych posiada Zarząd SW.
7. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane upoważnionym pracownikom następujących
podmiotów:
● Kancelaria Podatkowa Paragraf Sp. z o.o. 05-552 Magdalenka, Zielona 19; Firma
realizuje usługi w zakresie obsługi rachunkowej, otrzymuje dane członków SW jeżeli
znalazły się na wyciągu z rachunku bankowego SW (imię, nazwisko, numer konta,
adres).
● Komisja Taternictwa Jaskiniowego, Polski Związek Alpinizmu, ul. Mokotowska 24/62,
00-561 Warszawa (SW jako członek PZA przekazuje dane dotyczące ewidencji
członków klubu).
8. Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania.
Ponadto przysługuje Państwu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
powyższymi zasadami.
.…................................................................
Data i podpis

