WIELKOPOLSKIE TOWARZYSTWO STRZELACKIE
TARCZA POZNAŃ
62-023 Borówiec ul. Główna 37 , tel. 601 722 378
Licencja klubowa PZSS : LK-1387/2021

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA KLUBU KOLEKCJONERÓW BRONI
1. Dane ogólne:

WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

a) nazwisko i imię: ..........................................................................................................................................
b) imiona rodziców: .................................................... nazwisko panieńskie matki: ......................................
c) nazwisko panieńskie (dla mężatek): ..........................................................................................................

2. Data i miejsce urodzenia: ................................................................................................................................
3. Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………………….
Telefon: ………………………………………………………………………………………………………………….
E-mail: ..............................................................................................................................................................

4. PESEL: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Niniejszym deklaruję chęć przystąpienia do Klubu Kolekcjonerów Broni WTS TARCZA POZNAŃ
Jednocześnie oświadczam, że:
1. Statut Stowarzyszenia WTS TARCZA POZNAŃ jest mi znany i zobowiązuje się do przestrzegania
zawartych w nim postanowień a w szczególności w zakresie opłacania składki członkowskiej w terminie
do 30 grudnia na rok następny (po 30 dniach powstałe zaległości skutkować będą automatycznym
skreśleniem z listy członków Klubu .
2. Zapoznałem/am się z zasadami bezpieczeństwa przy uprawianiu strzelectwa oraz że udzielony mi został
instruktaż w zakresie czynności związanych z bezpiecznym posługiwaniem się bronią i akceptuję je oraz
zobowiązuję się do ich przestrzegania.
3. Nie byłem/am karany/a prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwa umyślne.
4. Brak jest przeciwskazań medycznych do uprawiania przeze mnie sportów strzeleckich.
5. Dane zawarte w deklaracji członkowskiej są zgodne ze stanem faktycznym oraz, że o każdej zmianie
będę informował/a Zarząd Klubu.

................................
( data i podpis )
Wyrażam zgodę na gromadzenie oraz przetwarzanie moich danych osobowych, dobrowolnie zawartych
w niniejszej deklaracji, do celów statutowych Klubu oraz do sporządzania stosownych sprawozdań dla
podmiotów upoważnionych do nadzoru nad działalnością Klubu w zakresie strzelectwa sportowego
(w tym dla Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Wielkopolskiego Związku Strzelectwa
Sportowego, Policji) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(Dz. U. Nr 133 poz. 833, z 2000r. z późn. zm.) . Jednocześnie oświadczam, iż uznaję przesyłanie przez
Klub korespondencji elektronicznej na podany przeze mnie adres elektroniczny, za skuteczną formę
doręczenia.

................................
( data i podpis )
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PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA KLUBU
Członek Klubu ma prawo:
1.
2.
3.
4.

Zgłaszać postulaty i uwagi odnośnie funkcjonowania Klubu Kolekcjonerskiego .
Nosić ubiór i odznaki Klubowe.
Reprezentować Klub na imprezach kolekcjonerskich .
Wnioskować o przeniesienie się do innego klubu , po zgłoszeniu tego faktu w Klubie
TARCZA POZNAŃ i uregulowaniu zaległej składki członkowskiej (na dzień złożenia wniosku).

Do obowiązków członka Klubu należy:
1. Branie czynnego udziału w organizowanych pokazach broni kolekcjonerskiej.

................................
( data i podpis )

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) informuję, że Administratorem danych osobowych jest
Wielkopolskie Towarzystwo Strzeleckie TARCZA POZNAŃ ( WTS TARCZA POZNAŃ ),
62-023-Borówiec,ul.Główna
Kontakt do Administratora Danych Osobowych: kaka215@op.pl
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
• realizacji członkostwa w WTS TARCZA POZNAŃ i będą przetwarzane przez okres 5 lat po
zakończeniu okresu członkostwa,
• uczestnictwa w zawodach strzeleckich i będą przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku, w którym
odbyły się zawody,
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom udostępnionym z mocy prawa lub
podmiotom współpracującym z Administratorem Danych Osobowych w zakresie obsługi finansowo księgowej oraz IT.
Administrator Danych Osobowych nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państw
trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych
osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do uzyskania i zachowania
członkostwa w WTS TARCZA POZNAŃ oraz zawarcia umowy. Jest Pani/Pan zobowiązana/-y do ich
podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z
Administratorem.
Administrator Danych Osobowych nie realizuje oraz nie planuje realizacji operacji w sposób
zautomatyzowany, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych.

................................
( data i podpis )
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