
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

PRZYSTĄPIENIA DO STOWARZYSZENIA 

SZKOŁA PŁYWANIA „ORKA” 

 

Ja niżej podpisany zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie w poczet członków zwyczajnych 
Stowarzyszenia Szkoła Pływania ORKA z siedzibą w Iławie przy ul. Chełmińskiej 1.  
 
Jestem w w/w Stowarzyszeniu : Rodzicem/Opiekunem prawnym niepełnoletniego uczestnika 
zajęć, Pełnoletnim Uczestnikiem Zajęć, Instruktorem SSP ORKA Iława * 

 
Jednocześnie oświadczam, że znam i akceptuje Statut STOWARZYSZENIE SZKOŁA 
PŁYWANIA „ ORKA” . Zobowiązuję się jednocześnie do aktywnego uczestniczenia w 
działalności Stowarzyszenia i  bieżącego opłacania składki członkowskiej. 
 
Dane osobowe członka: 
 
1. Imię i nazwisko:  
2. Data urodzenia: 
3. Adres/telefon i e-mail: ………………………………………................................................ 

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

 
Zobowiązuję się do dokonywania rocznej opłaty członkowskiej  (15zł)   
na konto BGŻ 24 2030 0045 1110 0000 0254 7960 
 
 

 
                                   Czytelny podpis  

 

*zaznaczyć właściwe 

 

 

 

 

UCHWAŁA ZARZĄDU  

 

 

Dnia…………………..,  uchwałą Zarządu nr …………………………. 

 

Pan(-i) ……………………………………………………………………………….. 

 

 

Przyjęty(-a) został(a) w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia Szkoła Pływania ORKA w 

Iławie. 

 

 

 

Sekretarz                                                        Prezes



KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych syna/córki 

 

(........................................................................................................)  

w postaci informacji zawartych w deklaracji rozpoczęcia zajęć w Stowarzyszeniu 
Szkoła Pływania Orka (wynikające z przepisów praw). 

 

1) administratorem danych osobowych jest – STOWARZYSZENIE SZKOŁA 
PŁYWANIA ORKA 14- 200 IŁAWA CHEŁMIŃSKA 1  

2. Dane będą przetwarzane w celu związanym z prowadzoną 
działalnością gospodarczą SSP Orka.  
3. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę pisać na podany adres e-mail 
orkailawa@gmail.com  
4. Dane będą przechowywane przez czas trwania współpracy oraz zgodnie z 
przepisami prawa.  

5. Dane nie będą udostępniane żadnym podmiotom zewnętrznym 

6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej  
7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.  
8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w 

przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie 

z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do 

momentu wycofania zgody. 

9. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych  
10. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony 

Danych Osobowych (GIODO), ul Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax.  
22 531 03 01, kancelaria@giodo.gov.pl 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
 
 
 
 
 

 

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

 

(data) 

 

(podpis 

 

rodziców/pełnoletniego 

 

uczestnika  

wypoczynku) 
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