DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Imię i nazwisko:........................................................................................................................................................
Data urodzenia:........................................................................................................................................................
Adres zamieszkania:.................................................................................................................................................
Telefon kontaktowy:................................................................................................................................................
E-mail:......................................................................................................................................................................
Niniejszym oświadczam, że:
1.
2.
3.
4.

wstępuję w poczet członków klubu triathlonowego WM Triself;
zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu dostępnego na stronie www.triself.com i zarządzeń władz klubu;
zobowiązuję się do opłacania składki członkowskiej w wysokości terminach określonych w Regulaminie;
wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego wizerunku do celów promocji i sprawozdawczości działań klubu
(nagrania, zdjęcia z treningów itp);
5. przyjmuję do wiadomości, że:
5.1. administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 1) i 7) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/67 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 – dalej RODO),
przetwarzanych w związku z uczestnictwem w klubie WM Triself, jest Stowarzyszenie Sport Bez Barier,
ul. Promowa 10, 30-398 Kraków;
5.2. podanie przeze mnie danych osobowych jest niezbędne do uzyskania i zachowania uczestnictwa w
klubie (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie
osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);
5.3. przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, a w zakresie, w którym
przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej przeze mnie zgody – cofnięcia zgody na ich
przetwarzanie w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem;
5.4. moje dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny członkostwa w klubie, a także po ustaniu
członkostwa, przez czas zgodny z przepisami prawa, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów
Administratora – przez czas ich realizacji;
5.5. przetwarzanie danych odbywać się będzie w sposób zautomatyzowany i niezautomatyzowany. W
zakresie, w którym przetwarzanie odbywać się będzie w sposób zautomatyzowany oraz na podstawie
udzielonej przeze mnie zgody na przetwarzanie danych, przysługuje mi uprawnienie do przenoszenia
danych, zgodnie z art. 20 RODO;
5.6. przysługuje mi uprawnienie do ograniczenia przetwarzania danych w sytuacjach określonych w art. 18
RODO;
6. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora moich danych osobowych podanych wyżej w celach
niezbędnych do uzyskania i zachowania uczestnictwa w klubie.

------------------------------------------------(podpis)

