KLUB SPORTOWY RC CLUB POZNAŃ
Ul. Margonińska 7
60-425 Poznań

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Nazwisko i Imię ……………………………..………………………………………………………………………………………
Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………………………………………….
Miejsce zamieszkania ………………………………………………..………………………………………………………….
Telefon kontaktowy ……………………………………………….……………………………………………………………..
Adres email …………….…………………….………………………………………………………………………………………

Dotyczy osób niepełnoletnich:
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w KLUBIE SPORTOWYM RC CLUB POZNAŃ i
oświadczam, iż jego stan zdrowia umożliwia udział w zajęciach ( w tym pracach na torze).

……………………………………………………………………………………………
Data i czytelny podpis RODZICA lub PRAWNEGO OPIEKUNA

OŚWIADCZAM, ŻE ZNANE MI SĄ PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA OKREŚLONE W STATUCIE KLUBU.
OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM SIĘ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ DOTYCZĄCĄ OCHRONY DANYCH
OSOBOWYCH. ZOBOWIAZUJE SIĘ OPŁACAĆ SKŁADKĘ CZŁONKOWSKĄ W USTALONEJ WYSOKOŚCI I
TERMINIE na konto RC CLUB POZNAŃ :
Wielkopolski Bank Spółdzielczy - neo BANK 21 9068 1013 0000 0000 0135 2082 z dopiskiem:
SKŁADKA ZA ROK 2021 – Imię i Nazwisko

Deklarację należy wysłać wraz z potwierdzeniem przelewu na adres email: rcclubpoznan1@gmail.com

…………………………………………………………………………………
(podpis wnioskującego/rodzica/opiekuna)*

Wypełnia zarząd:
Przyjęto w poczet członków zwyczajnych klubu nadając numer legitymacji: …………………………
Poznań dnia ……………………..
………………………………………………………………
Pieczęć i czytelny podpis wystawiającego
www.rcclubpoznan.pl

www.facebook.com\rcclubpoznan

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych
Klubu Sportowego RC Club Poznań
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej:
RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu
przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych
osobowych przez Klub Sportowy RC Club Poznań.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Klubu Sportowego RC
Club Poznań z siedzibą przy ul. Margonińskiej 7, 60-425 w Poznaniu
(tel:_______________________ adres e-mail: rcclubpoznan1@gmail.com).
2. Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka dane osobowe będą przetwarzane:
− w celu zawarcia i realizacji członkostwa w zakresie realizacji zajęć w klubie oraz
udziału w imprezach wszelkiego rodzaju związanych z działalnością klubu np.
wyjazdy, spotkania, konkursy, turnieje (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b. ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych -RODO);
− w celu marketingowym, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (podstawa
z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych –RODO);
− w celu rejestrowanie wizerunku mojego/mojego dziecka podczas spotkań/zajęć
klubu, pokazów, zawodów oraz bezpłatne wykorzystanie tego wizerunku poprzez
umieszczanie zdjęć lub filmów na stronie internetowej klubu, w mediach, galeriach
zdjęć oraz materiałach promocyjnych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych –RODO);
− w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia klubu poprzez monitoring
z zachowaniem prywatności i godności osób (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka dane osobowe nie będą udostępnianie innym
odbiorcom z wyjątkiem uprawnionych z mocy prawa na podstawie odpowiednich
przepisów.
4. Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka dane osobowe będą przetwarzane w ramach
dokumentacji prowadzonej Klub Sportowy RC Club Poznań przez okres przynależności
do klubu, a także po ustaniu członkostwa, przez okres zgodny z przepisami prawa o
archiwizacji.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje
Pani/Panu prawo do:
− dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
− sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
− usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie
Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których IAS w Poznaniu
przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte
po zakończeniu okresu archiwizacji;
− ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
− wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO.
6. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych,
przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez IAS w Poznaniu Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, u. Stawki 2, 00-193
Warszawa.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/mojego dziecka* danych osobowych przez KLUB
SPORTOWY
RC
CLUB
POZNAŃ
ul.
Margonińska
7
60-425
Poznań,
tel:_______________________ adres e-mail: rcclubpoznan1@gmail.com w celu
marketingowym, zgodnie z Rozporządzenie 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) Art. 6 lit. a.

…………………………………………………………………………………

(podpis wnioskującego/rodzica/opiekuna)

Wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego/mojego dziecka* podczas zajęć
treningowych, pokazów, zawodów oraz bezpłatne wykorzystanie tego wizerunku poprzez
umieszczanie zdjęć lub filmów na stronie internetowej klubu, w mediach, galeriach zdjęć oraz
materiałach promocyjnych, zgodnie z Rozporządzenie 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 sprawi

…………………………………………………………………………………

(podpis wnioskującego/rodzica/opiekuna)

OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM SIĘ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ.

…………………………………………………………………………………

(podpis wnioskującego/rodzica/opiekuna)

*niepotrzebne skreślić

Uchwała Nr X/2020

Z dnia XX.XX.2020r.
Zarządu
Klubu Sportowego RC CLUB POZNAŃ
w sprawie przyjęcia do klubu nowego członka zwyczajnego

§1
Zgodnie z § 14 statutu po uzyskaniu rekomendacji od będących czynnymi członkami
klubu (imię i nazwisko członka rekomendującego nr 1) oraz (imię i nazwisko członka
rekomendującego nr 2) przyjmuje się w poczet członków zwyczajnych (imię i nazwisko nowego
członka) nadając numer legitymacji klubowej (numer legitymacji klubowej).

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

