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DEKLARACJA CZŁONKOWSKA STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO CLESCEVIA KLESZCZEWO 

Dane osobowe: 

Niniejszym oświadczam, że zobowiązuję się do przestrzegania statutu Klubu Sportowego Clescevia, terminowego 
regulowania składek członkowskich oraz godnego reprezentowania Klubu Sportowego Clescevia. 

Składka miesięczna wynosi 50,- zł  (słownie pięćdziesiąt złotych 00/100). Opłacane jest 12 miesięcy w roku z góry za 
dany miesiąc do 10 dnia każdego miesiąca. 

Składkę należy wpłacać na konto Klub Sportowy Clescevia: 

37 1090 1450 0000 0001 0533 8582 (Santander Bank Polska) 

W tytule przelewu należy wpisać "składka - Imię i Nazwisko - miesiąc"  
(np. składka - Jan Kowalski - 2018.10) 
 
Wskazuję, że wszelka korespondencja w sprawach dotyczących Klubu ma być kierowana na adres zamieszkania lub 
adres poczty elektronicznej wskazane w formularzu zgłoszeniowym, a korespondencja tak przesłana uważana będzie 
za skutecznie doręczoną, przy czym przesłanie korespondencji na adres poczty elektronicznej jest równoważne 
formie pisemnej i wywołuje te same skutki.  

Zobowiązuje się do bieżącego informowania o każdorazowej zmianie adresów do korespondencji. Przyjmuję do 
wiadomości, że informacje względnie zawiadomienia dotyczące ogółu działania klubu, w szczególności informacje 
dotyczące spraw bieżących umieszczane będą w formie komunikatu na stronie internetowej Klubu bez odrębnego 
powiadomienia. 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku dla potrzeb reklamowo-szkoleniowych, związanych z 
działalnością Klubu Sportowego Clescevia Kleszczewo oraz na umieszczanie danych osobowych w danych Klubu i 
wykorzystywanie ich dla potrzeb Klubu. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą deklaracją zastosowanie mają właściwe przepisy. 

 

Data: 
 

 Podpis członka klubu:  

 
  

Imię i nazwisko 
 

 

PESEL i miejsce urodzenia 
 

 

Adres zamieszkania 
 

 

Telefon kontaktowy 
 

 

Adres e-mail  
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

  

Zgodnie z art. 13 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 – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych  
(Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Klub Sportowy Clescevia Kleszczewo (dalej 
Stowarzyszenie), ul. Poznańska 4A, 63-005 Kleszczewo. 

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt mailowy clescevia@gmail.com. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności statutowej Stowarzyszenia na podstawie jego 

Statutu. 
4. Pani/Pana dane osobowe wynikające ze złożonej deklaracji członkowskiej przetwarzane będą przez okres pozostawania 

członkiem Stowarzyszenia. 
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie 

przepisów prawa. 
6. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach 

wykonywania swoich obowiązków służbowych. 
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  
ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa. 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

 

Oświadczam, że zapoznałam(-em) się z powyższą klauzulą informacyjną.  

 

Data: 
 

 Podpis członka klubu:  

  


