POLSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI
MASTERS
87-100 TORUŃ, ul. Gen. Józef Bema 23/29 (MOSiR Toruń)
Sekretariat: Elżbieta Ryczek tel. 606 197 969, e-mail: ela-ry@o2.pl
Konto: Bank Millennium O/Toruń nr 39 1160 2202 0000 0000 6171 8777
www.pzlam.pl

…………………………………………………………
…………………………………………………………
(Imię i nazwisko)

………………………………………………………… …………………………
(Adres zamieszkania)

………………………… …………………………………………………………
(Kod pocztowy i miejscowość)

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Uprzejmie proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Polskiego
Związku Lekkiej Atletyki Masters.
Zobowiązuję się do przestrzegania Statutu Związku oraz bieżącego
regulowania składek członkowskich w wysokości zgodnej z ustaloną przez
Zarząd Związku.
……….. - ……….. - …………..…..

(Data urodzenia: dzień-miesiąc-rok)
…………………………………………
(Telefon kontaktowy)
e-mail: …………………………………………………………………………………
(Adres poczty elektronicznej)
…………………………
(Data)

…………………………………
(Podpis)

INFORMACJA:
Prawa członka Związku nabywa się po jednoczesnym spełnieniu poniższych warunków:
•
•
•
•

Złożeniu wypełnionej deklaracji członkowskiej,
Załączeniu do deklaracji jednej fotografii potrzebnej do wydania legitymacji członkowskiej,
Uiszczeniu opłaty wpisowej w wysokości 10 PLN na konto Związku lub gotówką w kasie zawodów organizowanych przez
PZLAM,
Uiszczeniu rocznej składki członkowskiej w wysokości 120 PLN na konto Związku lub gotówką w kasie zawodów
organizowanych przez PZLAM, (numer konta w nagłówku deklaracji).

Formalne przyjęcie w poczet członków następuje w drodze uchwały Zarządu Związku.

Klauzula informacyjna do deklaracji członkowskiej:
Administratorem podanych na deklaracji danych osobowych jest Polski Związek Lekkiej
Atletyki Masters, ul. Gen. Józefa Bema 23/29, ela-ry@o2.pl.
Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
•
•
•

•

•
•

•

Weryfikacja deklaracji pod kątem spełnienia kryteriów bycia członkiem Związku
(prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Nabycia członkostwa w Związku, wykonywania praw i obowiązków członka Związku,
rozliczenia wpłacanych składek członkowskich (wypełnianie przez administratora
obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit c RODO).
Informowania o wydarzeniach i innych formach działalności organizowanych przez
Związek lub objętych przez Związek patronatem (prawnie uzasadniony interes
administratora albo strony trzeciej – art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz realizowanie
zobowiązań wynikających ze statutu – art. 6 ust. 1 lit b RODO).
Dane osobowe będą przechowywane w okresie członkostwa w Związku oraz po jego
ustaniu przez okres 6 lat ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. W przypadku
negatywnego rozpatrzenia deklaracji członkowskiej, dane osobowe są przechowywane
maksymalnie przez okres 3 miesięcy.
Odbiorcami danych osobowych jest podmiot prowadzący obsługę finansową i księgową
oraz dostawcy infrastruktury IT.
Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, oraz
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu. Każda osoba ma
również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwi rozpatrzenie
deklaracji członkowskiej.

