
             

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

Ja, niżej podpisana ……………………………………………………………………………………… proszę o przyjęcie mnie   
                                    (imię i nazwisko) 
w poczet członków Klubu Amazonki w Białymstoku. 
 

Oświadczam, że znane mi są postanowienia Statutu, cele i zadania Klubu Amazonki w Białymstoku.  
Zobowiązuję się do ich przestrzegania, regularnego opłacania składek, aktywnego uczestnictwa w działalności 
Klubu Amazonki w Białymstoku i wypełniania uchwał władz statutowych. 

Poniżej przedstawiam swoje dane osobowe: 

1. Nazwisko i imiona: ………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Data urodzenia: …………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Adres do korespondencji: ……………………………………………………………………………………………………. 

4. Numer telefonu: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Status zawodowy:  

czynna zawodowo 

emerytka 

rencistka 

7. Stopień niepełnosprawności: 

stały 

czasowy (termin ważności do   dnia …………………………………………..…) 

brak 

………………………………………            ……………………………          ………………………………………………………… 

            (miejscowość)     (data)     (czytelny podpis osoby składającej deklarację) 

☐ Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego 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 (RODO),(ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 
2018 r. poz. 1000, z późn. zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 
niniejszej deklaracji w celu uzyskania członkostwa w Klubie Amazonki w Białymstoku  oraz do dalszego ich 
przetwarzania przez Klub Amazonki w Białymstoku dla realizacji celów statutowych, w tym ich umieszczania w 
bazach danych Klubu Amazonki w Białymstoku. 
Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia danych, 
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wykreślenia danych a także 
przenoszenia danych. 

☐ Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku, nazwiska, w dowolnym formacie i we 

wszystkich mediach do celów związanych z informacją i promocją Klubu Amazonki w Białymstoku bez 
konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, 
podczas spotkań mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Klubu Amazonki, FC, na Wrotach Podlasia. 

 
………………………………………            ……………………………          ………………………………………………………… 

            (miejscowość)     (data)    (czytelny podpis osoby składającej deklarację) 


