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DEKLARACJA

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Wielkopolskiego Stowarzyszenia Strzelców 
7.62 w Trzciance przy ul. Gorzowska 56C. Jednocześnie zobowiązuję się do przestrzegać statutu i 
regulaminów w Stowarzyszeniu w sporcie strzeleckim.

Oświadczam, że będę przestrzegać przepisów bezpieczeństwa w sporcie i strzelectwie.
Deklaruję się do opłat składek członkowskich oraz innych zobowiązań związanych z 

działalnością stowarzyszenia.

Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Strzelców 7.62 z siedzibą w  Trzciance (zwaną
dalej Administratorem lub Organizacją) w celu kontaktu w związku z członkostwem w naszej Organizacji oraz informowania o realizacji jej celów
statutowych,  a także możliwości  wspierania  jej  działalności.  Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi realizacja  prawnie uzasadnionych
interesów Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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 (RODO). 

Podanie  danych  jest  dobrowolne,  ale  niezbędne  do  tego,  aby  na  bieżąco  informować  Pana/Panią  o  planowanych  obradach  organów  naszej
Organizacji, o realizacji jej celów statutowych, a także możliwości wspierania jej działalności. Pana/Pani dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest
to konieczne dla powyższych celów, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

Informujemy, że przysługuje Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia  danych,  prawo wniesienia  sprzeciwu wobec ich przetwarzania,  a  także  prawo do wniesienia  skargi  do Prezesa  Urzędu
Ochrony Danych Osobowych. 

Pana/Pani dane  osobowe będą przechowywane przez naszą Organizację  nie  dłużej  niż przez  okres przedawnienia  roszczeń z tytułu naruszenia
przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Pana/Pani żądania usunięcia danych osobowych. 

Do  Pani  danych  osobowych  mogą  mieć  również  dostęp  podmioty  świadczące  na  rzecz  Organizacji  usługi,  w  szczególności  hostingowe,
informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze, prawnicze, księgowe, kadrowe.
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