Miejscowość:…………….., data:…………………….

OŚWIADCZENIE
Ja,………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, nr PESEL)
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji działań statutowych
przez Stowarzyszenie „Skorpion R.K.” z siedzibą w Bzowcu 32 B, 11- 135 Lubomino
(KRS: 0000659460).
Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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), zostałem poinformowany, iż:
1. Administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszenie „Skorpion R.K.” z siedzibą
w Bzowcu,
2. Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych dostępne są na stronie internetowej
Administratora http://www.skorpion-rk.pl,
3. Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, wycofania zgody
na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
zażądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO,
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla działalności Stowarzyszenia
„SKORPION R.K.” z siedzibą w Bzowcu,
5. Dane osobowe będą udostępniane podmiotom współpracującym ze Stowarzyszeniem
„SKORPION R.K.” z siedzibą w Bzowcu jedynie dla celów związanych z jego działalnością
statutową,
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania członkostwa w Stowarzyszeniu
„SKORPION R.K”, a następnie przez czas niezbędny do zabezpieczenia informacji
na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia
roszczeń i po tym czasie usunięte.
Potwierdzam, iż jest świadomy praw wynikających z postanowień 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) umieszczonych w klauzuli informacyjnej.

………………………………………………….
(własnoręczny, czytelny podpis)

