
                             Karta  członkowska 

                                       Klubu Płetwonurków „MANTA” 

                                        w Nowej Dębie 

Nr leg. klubowej  

Nazwisko  
Imię  
PESEL  
adres  
telefon   
adres e-mail  

 

 Zapoznałem się i akceptuję treść statutu Klubu. 
 

 Wyrażam zgodę na przechowywanie i  przetwarzanie w/w danych osobowych zgodnie z klauzulą informacyjną 
dotyczącą ochrony danych osobowych stanowiącą integralną część karty członkowskiej. 

 Wyrażam zgodę na umieszczanie (tylko i wyłącznie) imienia, nazwiska oraz moich zdjęć z oficjalnych imprez 
klubowych; 

 
Data   …………………………………   ………………………………..…………………………. 

Podpis 

 
 

Dotyczy osoby niepełnoletniej  

Nazwisko i  imię opiekuna prawnego …………………………………………………………………………………………….. 

Pesel  ……………………………………………….. 

 Po zapoznaniu  się z treścią statutu Klubu wyrażam zgodę na członkostwo w Klubie mojego dziecka. 
 Wyrażam zgodę na przechowywanie i  przetwarzanie w/w danych osobowych zgodnie z  klauzulą 

informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych stanowiącą integralną część karty członkowskiej. 
 Wyrażam zgodę na umieszczenie (tylko i wyłącznie) imienia, nazwiska mojego dziecka oraz jego 

zdjęć z kursów i imprez klubowych na oficjalnej stronie internetowej Klubu. 
  
 

Data …………………….……..                                                                    …………………………..…………….. 
podpis opiekuna prawnego 

 

 
Za Zarząd Klubu:  
 
 
 

 

Nowa Dęba dn.  ……………………………………                                                         ……………………………………………………. 
                                                                                                                                                 Podpis Prezesa Klubu 
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA 

OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 

z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1) dalej RODO, informujemy, że: 

 

Klub Płetwonurków MANTA w Nowej Dębie, z siedzibą ul. Kościuszki 14, 39-460 Nowa Dęba 

jest administratorem Państwa danych osobowych. 

 

Dane osobowe przetwarzane będą po uzyskaniu Państwa zgody oraz w celach bezpośrednio związanych 

z działalnością statutową Klubu Płetwonurków MANTA w Nowej Dębie. 

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

co skutkować będzie zaprzestaniem ich przetwarzania. 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony, do czasu zgłoszenia sprzeciwu 

dotyczącego ich dalszego przetwarzania. 

 

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu również: 

        Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii 

        Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych 

        Prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych 

        Prawo do przenoszenia danych 

        Prawo do wniesienia skargi do organu ścigania. 

 

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym oraz podmiotom 

przetwarzającym (firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód). 

W oparciu o Państwa dane osobowe Klub Płetwonurków MANTA nie będzie przyjmować wobec Państwa 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących nośnikiem profilowania. 

Realizacja przez Klub Płetwonurków MANTA Państwa uprawnień przewidzianych w RODO nie stoi 

w sprzeczności z obowiązkami przewidzianymi w przepisach szczególnych. 

 

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

               (miejscowość i data)                                                                                                             (czytelny podpis: imię i nazwisko) 


