DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
przystąpienia do Stowarzyszenia „FIZJOSPORT”
w charakterze członka wspierającego

1.Imię ............................................ 2.Nazwisko ............................................
3.Data ur. ............................................ 4.Miejsce ur. ............................................
4. Adres zamieszkania .......................................................................................
5.Tel. kontaktowy ............................................

6. Email ............................................

7.Pesel ............................................
Proszę o przyjęcia mnie w poczet członków Stowarzyszenia „FIZJOSPORT”.
Oświadczam, że znane mi są postanowienia Statutu, cele i zadania Stowarzyszenia. Jednocześnie zobowiązuję się do ich
przestrzegania, aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i sumiennego wypełniania uchwał i zrządzeń władz, a
nadto zobowiązuję się strzec godności członka Stowarzyszenia.
Deklaruję wpłatę wpisowego oraz zobowiązuję się do regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości
określonej przez Zarząd Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującym regulaminem.

Szczecin , dnia …………………

……………………………….
(Podpis)

Zaświadczam, że nie mam żadnych przeciwwskazań lekarskich do udziału w zajęciach ruchowych i biorę pełną
odpowiedzialność za stan swojego zdrowia.

Szczecin , dnia …………………

……………………………….
(Podpis)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji członkowskiej dla potrzeb
Stowarzyszenia”FIZJOSPORT” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.
883, z późn. zm.).

Szczecin , dnia …………………

……………………………….
(Podpis)

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”) niniejszym informujemy, że Administratorem
danych osobowych podanych w powyższej deklaracji członkowskiej jest Stowarzyszenie Fizjosport z siedzibą w Szczecinie, Ul. Metalowa 34. Dane są zbieranie dla celów
rekrutacji oraz realizacji statutowych zadań Stowarzyszenia. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO).
Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane będą przetwarzane aż do cofnięcia zgody, nie dłużej jednak niż do utraty statusu członka
Stowarzyszenia. Ponadto, przysługuje Panu/Pani prawo do: (I) uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych
danych i ewentualnych odbiorcach danych osobowych, (II) żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych osobowych, (III)
żądania usunięcia danych osobowych. (IV) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, – jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne uzasadniające takie
ograniczenie. (V) przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie ich od administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu przez uczestnika
podmiotowi trzeciemu, (VI) złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są
przetwarzane sprzecznie z prawem. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres email:
biuro@fizjobiegacze.pl. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia.

Uchwałą

Zarządu

Stowarzyszenia

numer

...........................

z

dnia

...........................

przyjęto

Panią/na

......................................................................................... w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia „FIZJOSPORT”

Szczecin , dnia …………………

Zarząd Stowarzyszenia

