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Załącznik nr 2  

 

Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia „Nautica”  

(Przyjęcie członka nastąpi po spełnieniu wymagań statutowych) 

 

Miejscowość, data:………………………………………… 

Imię i nazwisko:…………………………………………………………………............ 

Adres:……………………………………………………………………………………… 

Telefon:……………..…… 

e-mail; ………..……………............ 

 

Deklaruję chęć przystąpienie do Stowarzyszenia „Nautica”. 

 

Oświadczam, że: 

 

□ zapoznałem(am) się ze Statutem Stowarzyszenia „Nautica” 

□ popieram działalność Stowarzyszenia „Nautica” 

□ zobowiązuję się do przestrzegania Statutu Stowarzyszenia „Nautica” 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym wizerunku na podstawie art. 6 ust. 1 

lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz z art. 81 

ustawy z dnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w celu realizacji zadań statutowych 

Stowarzyszenia oraz w związku z moim udziałem w imprezach sportowych i towarzyskich 

organizowanych przez Stowarzyszenie oraz podmioty zaprzyjaźnione.  

 

Podpis deklarującego ____________________________ 

 

Klauzula informacyjna. 

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 
r. informuję, iż: 

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie „Nautica” z siedzibą                            
w Krakowie przy ul. Toruńskiej 5, 30-056 Kraków; 

b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia 
Nautica na podstawie Pani/Pana zgody; 

c) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa (Np. osoby prowadzące szkolenia, zajęcia oraz 
podmioty współpracujące w ramach działalności statutowej Stowarzyszenia); 

d) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej, chyba że przekazanie tych danych będzie wynikało z potrzeby realizacji 
Pani/Pana uprawnień; 

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat; 
f) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

g) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych za 
pośrednictwem Stowarzyszenia, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 


