
   
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA z dnia………………………… 

 

 

Ja, niżej podpisany/podpisana, proszę o przyjęcie mnie w poczet członków zwyczajnych Ludowego 

Klubu Sportowego, ul. Rybacka 8 Charzykowy. 

Niniejszym oświadczam, że: 

1. Statut Klubu jest mi znany i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

2. Zostałam/-em poinformowana/-y o zasadach organizacji Klubu. 

3. Zobowiązuję się do opłaty wpisowego w wysokości określonej w Cenniku Członkostwa LKS Charzykowy w 

ciągu miesiąca od daty przyjęcia w poczet Członków Klubu. 

4. Zobowiązuję się do regularnego opłacania składek członkowskich w obowiązującej na dany rok wysokości. 

 

 

 

 

 

Miejscowość, Data  Czytelny Podpis 

 

 

 

A Kwestionariusz Osobowy 

1 
Imię 

 

2 
Nazwisko 

 

3 Adres 
Ulica/nr domu 

 

Kod /miejscowość 
 

4 
Data urodzenia 

 

5 Posiadane uprawnienia 
Żeglarskie 

 

Motorowodne 
 

Inne 
 

6 Dane kontaktowe 
Telefon 

 

email 
 

7 Posiadana jednostka 
pływająca 

Typ 
 

Długość 
 

Moc silnika 
 

B Członkowie wprowadzający 

 
Imię Nazwisko Podpis 

1    

2    



   
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WYKORZYSTANIE WIZERUNKU NA 

POTRZEBY CZŁONKOSTWA W LKS CHARZYKOWY. 

W związku z przystąpieniem do klubu żeglarskiego LKS Charzykowy, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 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 

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem zebranych danych osobowych jest LKS Charzykowy, pełny adres: Ludowy Klub Sportowy, 

ul. Rybacka 8, 89-606 Charzykowy. 

2. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji działalności statutowej klubu LKS 

Charzykowy.  

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa równoznaczna będzie z rezygnacją z 

członkostwa w Klubie. 

4. Mam prawo dostępu do treści swoich danych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

danych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

5. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

7. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku w publikacjach, w prasie oraz w Internecie, 

jak również w przygotowanych przez LKS Charzykowy akcjach i materiałach promocyjnych i / lub reklamach 

wyłącznie na potrzeby promocji Klubu zgodnie z ustawą z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2016 poz. 666) Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub 

nagrania wykonane podczas wizyty w Klubie oraz uczestnictwa w projektach Klubowych mogą zostać 

umieszczone na stronie internetowej Klubu oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych. 

8. Wyrażam / nie wyrażam* zgody na otrzymywanie treści marketingowych LKS Charzykowy oraz jego 

Sponsorów. 

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres określony przepisami prawa oraz niezbędny do realizacji 

celu określonego w pkt. 2, jednak nie dłużej niż 6 lat od dnia ustania członkostwa w klubie. 

 

 

Miejscowość, Data  Czytelny Podpis 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

C Decyzje Zarządu Klubu Data Podpis 

1 Wpływ Deklaracji do Klubu   

2 Przyjęcie w poczet Członków Klubu   

3 Odmowa przyjęcia w poczet Członków z powodu: 

  

4 Skreślenie z listy Członków z powodu: 

  


