DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
NADNOTECKIEGO STOWARZYSZENIA
STRZELECKIEGO
KRS: 0000667931

NIP: 7632134684
Nr konta

Nadnoteckie
Stowarzyszenie Strzeleckie
adres:

REGON: 366769642

BNP PARIBAS 49 1600 1462 1897 5891 5000 0001

www:
email:
fb:

Zofiowo 87
64-700 Czarnków
nsslubasz.pl
nss.lubasz@gmail.com
https://pl-pl.facebook.com/nsslubasz/

Data złożenia wniosku ……………………………………………….

UWAGA: Kandydat na członka jest zobowiązany do zapłaty składki członkowskiej w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od
podpisania niniejszej deklaracji. W przypadku braku wpłaty w wymaganym terminie, Zarząd Stowarzyszenia odmawia wpisu
kandydata na członka na listę członków Nadnoteckiego Stowarzyszenia Strzeleckiego.

……………………………………………………………….
Podpis osoby składającej deklarację

W związku z realizacją wymogów 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 sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych „RODO”), Nadnoteckie Stowarzyszenie Strzeleckie (dalej „Administrator” lub NSS Lubasz) będący
Administratorem Państwa Danych Osobowych, informuje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych
oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.
Dane przetwarzane są na potrzeby członkostwa, udziału w zawodach i innych imprezach organizowanych przez
NSS Lubasz. Nie są one udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem podmiotów współpracujących objętych
porozumieniami. Nie wykorzystujemy Twoich danych do celów marketingowych.
Przetwarzane są jedynie dane, które członek klubu poda dobrowolnie w deklaracji członkowskiej.
NSS Lubasz ma obowiązek corocznego przekazywania wykazu osób, posiadających pozwolenie na broń do
odpowiedniej jednostki Komendy Policji.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. W dowolnym momencie może Pan/Pani
uzyskać dostęp do ich treści, sprostować je oraz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania lub zlecić ich usunięcie. Ma
Pan/Pani również prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz do ich przeniesienia. Usunięcie danych
osobowych z bazy Klubu jest nieodłączne z wykreśleniem osoby z szeregu członków NSS Lubasz i możliwe jest
jedynie wtedy, gdy uregulowane są wszelkie należności względem NSS Lubasz. Do czasu uregulowania należności
dane będą nadal przetwarzane na potrzeby uregulowania tych roszczeń. Jeśli wszystkie należności zostały
uregulowane wówczas wszelkie dane zostaną usunięte.
Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z tym przetwarzaniem należy kierować na adres ul. Nowa 24, 64-720
Lubasz
Dostęp do danych mają jedynie upoważnione osoby, w ściśle określonym celu związanym z działalnością NSS Lubasz.

Po zapoznaniu się, osobiście podpisuje: ……………………………………………………………………………
(podpis czytelny)

