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naszą Siłą – nasza Wiara       … K.S. GROM Wolsztyn …      naszą Dumą - nasza Tradycja 
 

  

Wolsztyn dnia …………………………………………. 
 

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 
Klubu Sportowego GROM WOLSZTYN 

 

 

• Oświadczam, że jest mi znany statut KS Grom Wolsztyn oraz regulaminem opłacania składek 
członkowskich. W pełni akceptuję treść ich postanowień. 

• Zobowiązuję się do aktywnego uczestnictwa w życiu klubu oraz przestrzegania wartości przez klub 
reprezentowanych.  

• Jednocześnie zobowiązuję się do opłacenia zgodnie z regulaminem wpisowego oraz regularnego 
opłacania składek członkowskich. 

 
Ja niżej podpisany proszę o przyjęcie mnie/ mojego syna/ mojej córki * na Członka Zwyczajnego Klubu 
Sportowego GROM Wolsztyn. 
 

Nazwisko, Imię  

Data i miejsce urodzenia  

Adres zamieszkania 

Ulica/ nr domu  

Miejscowość  

Kod pocztowy/ poczta  

Telefon kontaktowy  

Adres e-mail  

 
 
 
 

data  podpis 
 

Wypełnia Zarząd Klubu Sportowego GROM Wolsztyn 
 

 
Uchwałą zarządu nr ………………………. z dnia ……………………. w/w przyjęto w poczet członków. 

Numer legitymacji: ……………… 

 
 

Informacje organizacyjne: 

Nr konta do przelewów: Santander BP 40 1090 1607 0000 0001 3414 4487 

Tytułem (odpowiednio):  

„Wpisowe” – jednorazowo po przyjęciu w poczet członków. 

„Składka członkowska” – do 15 każdego miesiąca. 
*Niepotrzebne skreślić 

http://www.gromwolsztyn.pl/
http://www.facebook.com/ksgromwolsztyn
mailto:grom@gromwolsztyn.pl
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naszą Siłą – nasza Wiara       … K.S. GROM Wolsztyn …      naszą Dumą - nasza Tradycja 
 

 

 

Oświadczam, że zostałam(-łem) poinformowana(-ny) o tym, że: 
 

A. administratorem podanych danych osobowych jest Klub Sportowy Grom Wolsztyn, ul. Kusocińskiego 12, 64-200 
Wolsztyn 

B. podane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań administratora danych, 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych (dalej: 
RODO); ewentualnie w celu wykonania umowy zawartej pomiędzy mną a Klubem Sportowym Grom Wolsztyn (dalej: 
Umowa), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą 
Umową – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie 
uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem administratora jest 
możliwość dochodzenia przez niego roszczeń, ewentualnie do celów archiwalnych w interesie publicznym – 
podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego 
interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

C. odbiorcami podanych danych osobowych mogą być organy państwa uprawnione na podstawie odrębnych 
przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, krajowe i międzynarodowe struktury związków 
dyscyplin sportowych, Poczta Polska S.A. oraz firmy kurierskie. Ponadto moje dane mogą być przekazywane 
podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom 
przetwarzającym dane w celu windykacji należności czy też agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty 
przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora, 

D. podane dane osobowe mogą być przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. W przypadkach 
wskazanego przekazania Klub Sportowy Grom Wolsztyn stosuje odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane 
przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia uzyskanie kopii danych przekazanych do państw 
trzecich, 

E. podane dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia wyrażonej przeze mnie zgody, ewentualnie do 
momentu przedawnienia roszczeń z tytułu Umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania 
danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych 
dotyczących Umowy. W pozostałym, niezbędnym do celów archiwalnych w interesie publicznym, dane będą 
przetwarzane w sposób ciągły, 

F. posiadam prawo dostępu do treści podanych danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, 

G. mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie 
podanych danych osobowych narusza przepisy RODO, 

H. podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być konieczne do wykonania Umowy lub 
realizacji ustawowych i statutowych zadań administratora danych, 

I. administrator danych nie prowadzi działań zautomatyzowanego przetwarzania danych ani profilowania. 

 
 
 
 

data  podpis 
 

 

http://www.gromwolsztyn.pl/
http://www.facebook.com/ksgromwolsztyn
mailto:grom@gromwolsztyn.pl

