DATA

NR DEKLARACJI

DEKLARACJA CZŁONKOSTWA W KLUBIE SPORTOWYM „STREFA WSPINANIA”
Deklaruję chęć przystąpienia do stowarzyszenia Klub Sportowy „Strefa Wspinania” jako:
□ Członek zwyczajny / zaznacza rodzic
□ Członek kandydujący / zaznacza zawodnik
□ Członek wspierający / zaznacza rodzic lub przedstawiciel instytucji
DANE CZŁONKA KLUBU
IMIĘ I NAZWISKO

PESEL

ADRES (ULICA / NR DOMU / MIESZKANIA / KOD POCZTOWY / MIEJSCOWOŚĆ)

TELEFON

E-MAIL

DANE RODZICA / OPIEKUNA
IMIĘ I NAZWISKO

PESEL

ADRES (ULICA / NR DOMU / MIESZKANIA / KOD POCZTOWY / MIEJSCOWOŚĆ)

TELEFON

E-MAIL

□ Oświadczam, że zapoznałam/-em się ze Statutem Klubu Sportowego „Strefa
Wspinania” oraz, że akceptuję jego postanowienia i zobowiązuje się do ich
przestrzegania
□ Zobowiązuję się do terminowego uiszczania składki rocznej

MIEJSCOWOŚĆ / DATA

PODPIS CZŁONKA

PODPIS OPIEKUNA

1.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Klub Sportowy „Strefa Wspinania” przekazanych przeze mnie danych osobowych,
w szczególności w celu:
a.
przyjęcia w poczet członków Klubu, przygotowania i wydawania legitymacji klubowych, weryfikowania realizacji obowiązków
członkowskich, tworzenia zestawień, analiz, statystyk;
b.
zapewnienia komunikacji w celu przekazywania informacji drogą mailową lub poprzez komunikatory internetowe o aktualnych
działaniach podejmowanych przez Klub i prowadzenia pozostałej korespondencji;
c.
publikowania (imienia i nazwiska) w materiałach dotyczących działalności członków Klubu na stronie internetowej, mediach
społecznościowych i biuletynach klubowych,
d.
wykonania ciążących na Klubie obowiązków prawnych, wynikających z umów, przepisów prawa, jak również przynależnością do
Polskiego Związku Alpinizmu;
e.
organizacji wydarzeń klubowych, udziału w obozach, kursach, szkoleniach, zawodach.
2.
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne dla przystąpienia do Klubu, jak również realizacji przez Klub jego działalności oraz
zobowiązań wynikających z członkostwa, umów i/lub przepisów prawa.
3.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zaakceptowania deklaracji członkowskiej.
4.
Jednocześnie wyrażam zgodę na rejestrację mojego wizerunku/ wizerunku mojego dziecka za pomocą urządzeń rejestrujących obraz oraz dźwięk
podczas treningów, obozów, zawodów oraz innych zajęć organizowanych przez Stowarzyszenie na cele związane z działalnością statutową, w tym na cele
promocyjne, informacyjne, marketingowe Strefy Wspinania.
5.
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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” informuję się, że:
a.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest stowarzyszenie Klub Sportowy "Strefa Wspinania" z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Słowiańska
2 lok. 19, 31-141 Kraków, zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jak również w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla Krakowa
– Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000821677, NIP: 6762575883, dalej również:
„Stowarzyszenie”, e-mail: biuro@strefawspinania.pl, tel.: 604 422 323,
b.
Administrator przetwarza dane osobowe kandydatów na członków stowarzyszenia, członków stowarzyszenia, przedstawicieli ustawowych
członków stowarzyszenia poniżej 18 roku życia lub osób upoważnionych, uczestników zawodów, obozów, szkoleń jak również wydarzeń
sportowych organizowanych przez Stowarzyszenie.
c.
Administrator gromadzi i przetwarza następujące dane osobowe tj.: imię i nazwisko, PESEL, dane kontaktowe (telefon, adres, e-mail), wizerunek,
adres IP.
d.
Dane przekazywane są przez osoby, których dane dotyczą, w szczególności poprzez wypełnienie deklaracji członkowskiej, kwestionariuszy,
formularzy, ankiet, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych komunikatorów. W przypadku osoby fizycznej poniżej 18 roku
życia, dane osobowe przekazywane są przez przedstawiciela ustawowego w szczególności podczas wypełniania deklaracji członkowskiej.
e.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
i.
wynikających ze statutu Stowarzyszenia, w związku z działalnością prowadzoną przez Stowarzyszenie, w tym w szczególności
przygotowania i realizacji umów - (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
ii.
dla wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze, w tym w szczególności na potrzeby prowadzenia ksiąg
rachunkowych, rozliczeń podatkowych - (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
iii.
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym obrony praw i dochodzenia roszczeń przez
Administratora w związku z prowadzoną przez niego działalnością - (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
iv.
prowadzenia działań promocyjnych, marketingowych i informacyjnych Administratora- (podstawa prawna przetwarzania danych: art.
6 ust. 1 lit. f RODO),
v.
innych celach niż wyżej wymienione, na podstawie świadomiej i dobrowolnej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych
(podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
f.
Odbiorcami danych są osoby zatrudnione przez Administratora lub współpracujące z Administratorem na jakiejkolwiek podstawie, które zostały
upoważnione do przetwarzania danych na wyraźne polecenie Administratora. Odbiorcą danych osobowych jest również Polski Związek Alpinizmu,
zarejestrowany w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000097455, NIP: 5272139619, REGON: 000774724.
g.
Dane przetwarzane są częściowo w sposób zautomatyzowany w formie elektronicznej w programach komputerowych, księgowych. Administrator
nie korzysta z automatycznego podejmowania decyzji, opartego na przetwarzaniu danych, profilowaniu lub wywoływaniu skutków prawnych,
sugerowaniu lub wpływaniu na podejmowane decyzje.
h.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane, przechowywane do momentu wycofania zgody lub
wniesienia sprzeciwu.
i.
Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres członkostwa w Stowarzyszeniu, w okresie związania stron umową, do
momentu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz publicznoprawnych wynikających z przepisów prawa.
j.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, aktualizacji, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
k.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
6.
Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami zawartymi w pkt. 5.
7.
Mając świadomość, że sporty propagowane przez Klub Sportowy „Strefa Wspinania” mogą być niebezpieczne dla życia lub zdrowia, oświadczam,
że uprawianie tych sportów oraz udział w imprezach organizowanych przez Klub podejmuję na własne ryzyko i odpowiedzialność.
8.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz.U. z 2017 r., poz. 1219).

MIEJSCOWOŚĆ / DATA

PODPIS CZŁONKA

PODPIS OPIEKUNA

