D-01-KSF
Deklaracja
przystąpienia do Stowarzyszenia Krakowska Sieć Fantastyki
Ja niżej podpisany(a) _____________________________________________________________
urodzony(a) ____________________________________________________________________
Adres Korespondencyjny
______________________________________________________________________________
Telefon _________________________________________
E-mail __________________________________________
▢ Oświadczam, że zapoznałem(am) się ze statutem i deklaruję wolę przystąpienia do
Stowarzyszenia Krakowska Sieć Fantastyki;
▢ Chcę otrzymywać drogą e-mailową informacje klubowe. (opcjonalne)

_______________________________________
podpis kandydata
(lub prawnego opiekuna osoby niepełnoletniej)

Zarząd Stowarzyszenia
Stwierdza się, że (imię i nazwisko) _________________________________________________
został(a) wpisany(a) na listę Członków Sympatyków Stowarzyszenia Krakowska Sieć Fantastyki
uchwałą Zarządu nr ………. z dnia ………..
_____________________________
(data, podpis Prezesa)

Zarząd Stowarzyszenia
Stwierdza się, że (imię i nazwisko) _________________________________________________
został(a) wpisany(a) na listę Członków Stowarzyszenia Krakowska Sieć Fantastyki
uchwałą Zarządu nr ………. z dnia ………..
_____________________________
(data, podpis Prezesa)

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Zgodnie z art. 7 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Krakowska Sieć Fantastyki z siedzibą w Krakowie,
ul. Rakowicka 20A/139, KRS: 0000484737 moich danych osobowych w celu prowadzenia dokumentacji
stowarzyszenia w zakresie ewidencyjno-rozliczeniowym, administracyjnym oraz przekazywania informacji
klubowych.
Zostałam/em poinformowana/y, że przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jednocześnie zostałam/em poinformowana/y, że:
1. Podstawą prawną przetwarzania jest wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą, (art. 6 ust. 1
lit. a RODO).
2. Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu (wobec przetwarzania w myśl art. 6 ust. 1 lit. e
RODO). Ponadto istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym
przez administratora będzie skutkować brakiem możliwości zostania członkiem Stowarzyszenia.
4. Dane osobowe będą podlegały udostępnieniu osobom upoważnionym przez administratora oraz
instytucjom upoważnionym z mocy prawa. Odbiorcami mogą być także: Poczta Polska, firmy kurierskie
oraz firmy obsługujące serwery poczty e-mail.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres przynależności do Stowarzyszenia Krakowska Sieć
Fantastyki.
7. Podane dane nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą wykorzystywane do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji (art. 22 RODO).

……………………………..
data podpis

…………………………………

