Deklaracja członkowska SWIMLAND Olsztyn
Dane Członka SWIMLAND Olsztyn :
Imię i nazwisko: …................................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia: …..................................................................................................................
Adres zamieszkania: …..........................................................................................................................
PESEL: …..............................................................................................................................................
Numer telefonu: …........................................

Adres e-mail: …..................................................

Dane rodzica / prawnego opiekuna Członka SWIMLAND Olsztyn (wypełnić w przypadku gdy
Członek SWIMLAND Olsztyn jest małoletni):
Imię i nazwisko : …...............................................................................................................................
Adres zamieszkania: …..........................................................................................................................
Numer telefonu: …........................................

Adres e-mail: …..................................................

Oświadczam, że zapoznałem/ zapoznałam się ze statusem Klubu SWIMLAND Olsztyn i akceptuję
zawarte w nim postanowienia.

…......................................
(miejscowość, data)

….........….......................................................
(czytelny podpis Członka SWIMLAND
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego
małoletniego Członka SWIMLAND Olsztyn)
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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych RODO
W związku z realizacją wymogów 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),
informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana/małoletniego Członka SWMILAND Olsztyn
danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu/małoletniemu Członkowi SWMILAND
Olsztyn prawach z tym związanych:
1. Administratorem Pani/Pana/małoletniego Członka SWMILAND Olsztyn danych
osobowych jest SWIMLAND Olsztyn ul. Murzynowskiego 4/14 10-684 Olsztyn, NIP:
7393919470, REGON: 381387825, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi
operacje przetwarzania danych osobowych Pani/Pana/małoletniego Członka SWIMLAND
Olsztyn wymienionych w deklaracji członkowskiej.
2. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych).
3. Pani/Pana/Małoletniego Członka SWIMLAND Olsztyn dane osobowe przetwarzane będą w
celu realizacji zadań statutowych SWIMLAND Olsztyn i nie będą udostępniane innym
odbiorcom.
4. Podanie danych jest niezbędne do wstąpienia do stowarzyszenia, w przypadku niepodania
danych niemożliwe jest uzyskanie członkostwa w stowarzyszeniu;
5. Posiada Pani/Pan/Małoletni Członek SWIMLAND Olsztyn prawo do:
a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
c) przenoszenia danych,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
6. Pani/Pana/Małoletniego Członka SWIMLAND Olsztyn dane osobowe nie podlegają
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
7. Pani/Pana/ Małoletniego Członka SWIMLAND Olsztyn
dane
osobowe
będą
przechowywane przez okres
członkostwa w SWIMLAND Olsztyn oraz okres
archiwizacji wynikający z obowiązujących przepisów;

…..................................................
(miejscowość, data)

….......................................................................
(czytelny podpis Członka SWIMLAND
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego
małoletniego Członka SWIMLAND Olsztyn)
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Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku
Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka ……………………………………,
zarejestrowanego podczas zajęć, zawodów, treningów, spotkań Członków Klubu w celach
reklamowych,

promocyjnych

i

marketingowych

związanych

z

działalnością

statutową

SWIMLAND Olsztyn.
Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne i nieograniczone czasowo wykorzystanie, pokazywanie
i publikowanie wizerunku mojego dziecka.
Niniejsza zgoda może być odwołana w każdym czasie.

…..................................................
(miejscowość, data)

….......................................................................
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego
małoletniego Członka SWIMLAND Olsztyn)
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