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DEKLARACJA CZŁONKOWSKA STOWARZYSZENIA 

TARNOWSKI YACHT CLUB „AZOTY” 
 

 

Imię i nazwisko*:  …………………………………………………………………………………………………………. 

 

Adres do korespondencji* …………………………………………………………………………………………………………. 

 

    …………………………………………………………………………………………………………. 

 

Telefon kontaktowy*  …………………………………………………………………………………………………………. 

 

Adres email**:   …………………………………………………………………………………………………………. 

 

Uprawnienia (Nazwa i numer): …………………………………………………………………………………………………………. 

 

    …………………………………………………………………………………………………………. 

 

    …………………………………………………………………………………………………………. 

 

    …………………………………………………………………………………………………………. 

 

Data urodzenia*:  …………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Oświadczenie: 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych 

Stowarzyszenie Tarnowski Yacht Club „AZOTY” z siedzibą w Tarnowie przy ul. E. 

Kwiatkowskiego 18 w celu (zaznacz odpowiednie pola): 

� wykonywania statutowych działań stowarzyszenia (statut dostępny na stronie 

internetowej klubu pod adresem: http://www.tyc.org.pl) 

� przesyłanie powiadomień oraz informacji dotyczących działalności klubu  

� publikowania danych kontaktowych pozostałym członkom stowarzyszenia  

� publikowania na stronie stowarzyszenia wizerunku w przypadku pełnienia funkcji 

Członka Zarządu bądź Komisji Rewizyjnej 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 

poprawiania. 

 

 

Data: ______________________    ___________________________ 

          Podpis 
* Pola obowiązkowe 

** Pole wymagane jedynie do założenia konta w serwisie www.wtyc.org.pl oraz przesyłania powiadomień i informacji dotyczących 

działalności klubu drogą elektroniczną  
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Klauzula informacyjna 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Tarnowski Yacht Club 

„AZOTY” z siedzibą w Tarnowie przy ul. E. Kwiatkowskiego 18, zwany dalej Administratorem; 

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

2. Osobą kontaktową u Administratora jest Komandor klubu, e-mail: zarząd@tyc.org.pl, 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a. Wykonywania statutowych działań stowarzyszenia (statut dostępny na stronie 

internetowej klubu pod adresem: http://www.tyc.org.pl) 

b. przesyłanie powiadomień oraz informacji dotyczących działalności klubu  

c. publikowania danych kontaktowych pozostałym członkom stowarzyszenia 

d. publikowania na stronie stowarzyszenia wizerunku w przypadku pełnienia funkcji 

Członka Zarządu bądź Komisji Rewizyjnej 

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych oraz przepisy Państwa Rzeczpospolita Polska, 

5. Podanie danych jest niezbędne do wykonania usługi, w przypadku niepodania danych 

niemożliwe jest wykonanie usługi, 

6. Przysługuje Pani/Panu: 

a. prawo dostępu do danych; 

b. prawo sprostowania danych; 

c. prawo ograniczenia przetwarzania; 

d. prawo usunięcia danych; 

e. wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania; 

f. prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych; 

g. prawo do przenoszenia danych. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu, 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy 

lub zgodnie z nałożonym obowiązkiem prawnym wynikającym z przepisów krajowych lub 

międzynarodowych 

 


