………………………….., dnia ………………….

………………………………………………………..
Imię
………………………………………………………..
Nazwisko
………………………………………………………..
Adres
………………………………………………………..
Telefon
………………………………………………………..
e-mail
………………………………………………………..
PESEL

Podanie o przyjęcie do Śląskiego Stowarzyszenia Miłośników Broni
Ja, niżej podpisany deklaruje chęć przystąpienia do Śląskiego Stowarzyszenia Miłośników Broni.
Oświadczam przy tym, że zapoznałem się z regulaminem stowarzyszenia i w pełni akceptuję jego
zapisy.
Informacje dodatkowe (członkostwo w innych stowarzyszeniach, praca w służbach mundurowych,
posiadane uprawnienia strzeleckie itp.)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Klauzula Informacyjna
Zgodnie z Rozporządzeniem 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, informuję, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śląskie Stowarzyszenie Miłośników Broni, ul.Polna 28A/4, Pawłowice
•
•
•

•
•
•

•
•

Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z członkostwem w stowarzyszeniu;
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa: Policja,
Żandarmeria wojskowa, oraz Zarząd stowarzyszenia.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
Podanie danych zawartych w deklaracji członkowskiej: Imię, Nazwisko, Adres zamieszkania, telefon, adres e-mail, pesel - wymagany jest do członkowstwa w
stowarzyszeniu. Dane te są usuwane wraz z końcem przynależności do stowarzyszenia.
Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Dane te są usuwane wraz z końcem przynależności do stowarzyszenia.
W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady nr 2016/679 w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE, osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Wyrażam zgodę na powyższe punkty

…………………………………
(Data i czytelny podpis)
Decyzja
Z dniem ……………………………. wnioskodawca zostaje przyjęty w szeregi Stowarzyszenia.
Z poważaniem

……………………………….
Prezes Stowarzyszenia

