
Deklaracja członkostwa w Stowarzyszeniu 

 

 

 

 

 
 

(członek zwyczajny) 

 

 

Ja, ……………….………………..……….….…………….… zamieszkały(a) w ………………………………….……..…………………., 
                                 imię i nazwisko                                                                                            kod pocztowy i miasto 

 

przy ulicy ……………………………………………………………………………………………………….……..…….………….….…..….…, 
                                                                                      ulica, numer domu i lokalu 

 

legitymujący(a) się dowodem ……..….…………..…………., telefon kontaktowy .…………………..…….….……………, 
                                                                              seria i numer                                                                 

 

adres e-mail …………………………………………………………………………………………………………………………………………* 

 

dobrowolnie deklaruję chęć członkostwa w Stowarzyszeniu Akademia Sportu i Rekreacji 

„SunGroup.pl”, na zasadzie członkostwa zwyczajnego. 

 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem(am) się i w pełni akceptuję statut Stowarzyszenia, oraz deklaruję, iż 

spełniam wszystkie warunki pozwalające stać się członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Akademia Sportu i 

Rekreacji „SunGroup.pl” i zobowiązuję się przestrzegać wszystkich zawartych w nim reguł członkostwa. 

 

………………………………...................... 
                                                                                                                            data i podpis kandydata 
 

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Akademia Sportu 

i Rekreacji SunGroup.pl w zakresie mojego wizerunku w celach promocji działalności Stowarzyszenia. Mam 

świadomość, że wyrażoną zgodę mogę w każdej chwili wycofać.  
 

 

 

………………………………...................... 
                                                                                                                            data i podpis kandydata 

 

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Akademia Sportu 

i Rekreacji SunGroup.pl w zakresie mojego wizerunku za pośrednictwem serwisu internetowego oraz portalu 

Facebook. Mam świadomość, że wyrażoną zgodę mogę w każdej chwili wycofać.  
 

 

………………………………...................... 
                                                                                                                            data i podpis kandydata 

 

 



Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Akademia Sportu 

i Rekreacji SunGroup.pl w zakresie adresu email oraz numeru telefonu w celach przekazywania mi informacji 

i wiadomości dotyczących działalności Stowarzyszenia oraz postępów sportowych mojego dziecka. Mam 

świadomość, że wyrażoną zgodę mogę w każdej chwili wycofać.  
 

 

………………………………...................... 
                                                                                                                            data i podpis kandydata 

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 

poz. 1191) wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku przez 

Stowarzyszenia w formie zdjęć oraz video wraz z nagranym dźwiękiem bez konieczności każdorazowego ich 

zatwierdzania, a także ich obróbkę, powielanie i rozpowszechnianie za pośrednictwem dowolnego medium, w 

szczególności za pośrednictwem portali społecznościowych, stron internetowych, materiałów promocyjnych 

wyłącznie do celów informacyjno-promocyjnych związanych z działalnością Stowarzyszenia Akademii Sportu 

i Rekreacji SunGroup.pl.  
 

 

………………………………...................... 
                                                                                                                            data i podpis kandydata 

 

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia 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 (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, 

informujemy, że: 

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia Sportu i Rekreacji SunGroup.pl zw. dalej Administratorem, 

Stowarzyszeniem lub Klubem. Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez następujące kanały komunikacji: 

tel.: 500150353, e-mail: zarzad@akademia.sungroup.pl lub w siedzibie: Akademia Sportu i Rekreacji SunGroup.pl, ul. 

Pilska 8, 64-850 Ujście. 

2) Podstawą pozyskania i przetwarzania przez Administratora Twoich danych osobowych jako członka Klubu jest przepis 

prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO 

w związku z realizacją statutu Stowarzyszenia.  

3) Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne w celu uzyskania statusu członka Klubu. Niepodanie danych 

wiązać się będzie z brakiem możliwości przyjęcia do grona członków. 

4) Administrator będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa 

ale też odbiorcom działającym na rzecz i w imieniu Administratora w ramach umów powierzenia przetwarzania danych 

tj. firmom informatycznym, fotograficznym. 

5) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.  

6) Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.  

7) Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez okres członkostwa w Klubie, a także w uzasadnionych prawnie celach 

kiedy ustanie członkostwo (np. na potrzeby dochodzenia roszczeń cywilnych).  

8) Przysługuje Ci prawo do: dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających 

przetwarzaniu; sprostowania nieprawidłowych danych; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) 

w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych 

w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach 

w skazanych w art. 21 RODO; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany o ile 

spełnione są przesłanki wynikające z art. 20 RODO. 

9) Jeżeli uważasz, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa). 

 

 

* - wszystkie dane kontaktowe należy aktualizować na bieżąco 


