
        

Nr ewidencyjny  

KLUB STRZELECTWA SPORTOWEGO "BAZUKA"  

 Regon:  200092800 NIP: 718-20-31-52  18-421 Piątnica 

Poduchowna, ul. Stawiskowska 53 kssbazuka@4lomza.pl                    

                                    kssbazuka.4lomza.pl 
  

DEKLARACJA  
  

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków zwyczajnych Klubu Strzelectwa Sportowego "BAZUKA" w Piątnicy  
  

(właściwe zaznaczyć „X”)  

Sekcji Strzeleckiej  
  Zespół Kolekcjonerów  

  Inne  
  

  
  Dane osoby     

  

  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  

 
1. Nazwisko   

    

2. Pierwsze imię             
       

3. Drugie imię        
  

4. Data urodzenia    -  
  -  

    5. Miejsce urodzenia   

6. Numer  PESEL                           

Adres zamieszkania (zameldowania)    

7. Ulica    8. Nr domu    9. Nr m.    

10. Miejscowość  11. Kod pocztowy  12. Poczta   

      -  
         

Adres do korespondencji (jeżeli nie dotyczy pola od 13 do 18 przekreślić)   

13. Ulica    14. Nr domu     15. Nr lokalu    

16. Miejscowość  17. Kod pocztowy  18. Poczta   

      -  
         

19. Telefon      20. e-mail:     

  
Oświadczam, że   

1. Zapoznałem (zapoznałam) się ze Statutem Stowarzyszenia i jako jego członek zobowiązuję się aktywnie 

uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów, przestrzegać przepisów prawa, 

postanowień Statutu oraz regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;  

2. Wszystkie podane przeze mnie dane są prawdziwe; 3. Nie byłem/am karany(a) prawomocnym 

orzeczeniem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.  

  

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH CZŁONKA STOWARZYSZENIA  

Oświadczam i przyjmuję do wiadomości, że:  
1. Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Stowarzyszenie KSS „BAZUKA” z siedzibą w Piątnicy Poduchownej przy ul. Stawiskowska 53, 18-421 

Piątnica.  

2. Do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia administrator może pozyskiwać dodatkowo informacje dotyczące uprawnień związanych ze strzelectwem (np.:  

patentu strzeleckiego, licencji zawodniczej, licencji sędziego sportu strzeleckiego, licencji trenerskich i instruktorskich, uprawnień prowadzącego strzelanie) a także 

posiadanych pozwoleń na broń.  

3. Dane te przetwarzane będą przez okres członkostwa w Stowarzyszeniu KSS „BAZUKA” oraz po jego zakończeniu w okresie niezbędnym wynikającym z innych 

przepisów prawa o ile przepisy nie nakazują wcześniejszego usunięcia danych.  

4. Mam prawo żądania od administratora dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania 

zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych osobowych jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie danych osobowych przez KSS „BAZUKA” narusza przepisy Rozporządzenia 

RODO.  

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do członkostwa w Stowarzyszeniu Klub Strzelectwa Sportowego „BAZUKA” i realizowania celów statutowych 

Stowarzyszenia. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe dalsze członkostwo w klubie.  

6. Dostęp do danych osobowych będą mieć wewnątrz struktury organizacyjnej KSS „BAZUKA” wyłącznie upoważnione przez administratora osoby i tylko w 

niezbędnym zakresie. W niektórych sytuacjach dane osobowe możemy udostępnić odbiorcom  spoza struktury KSS „BAZUKA” tylko kiedy będzie ku temu 

odpowiednia podstawa prawna np.: Policji, Prokuraturze, firmie obsługującej księgowość, firmie ubezpieczeniowej, Polskiemu Związkowi Strzelectwa Sportowego, 

Wojewódzkiemu Związkowi Strzelectwa Sportowego.  

7. KSS „BAZUKA zamieszcza zdjęcia i filmy w mediach (Internecie, prasie, telewizji) zarejestrowane podczas realizacji zawodów sportowych i innych uroczystości.  

(Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. Art. 81 

ust.2 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych)  

mailto:kssbazuka@4lomza.pl


  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji na potrzeby realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.  

Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych innym osobom prawnym wyłącznie w celu realizacji przedsięwzięć statutowych, w których będę brał 

udział.  

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o działalności Stowarzyszenia KSS „BAZUKA” droga elektroniczną zgodnie z ustawą  o 

świadczeniu usług droga elektroniczną na podany w tym celu adres email lub numer telefonu komórkowego bądź inny kontakt elektroniczny.  

  
  
  

Miejscowość, data: ....................................................                                                   .......................................................  

(czytelny podpis)  
  
  

  
  

OŚWIADCZENIE RODZICA (OPIEKUNA) NIEPEŁNOLETNIEGO WNIOSKODAWCY  

Niniejszym wyrażamy zgodę na przynależność syna/córki/podopiecznego*  do 

Klubu Strzelectwa Sportowego "BZUKA" w Piątnicy  

  

Nazwisko Imię rodzica lub prawnego opiekuna  PES EL  Podpis  

                          

  

* niepotrzebne skreślić  

  
  

Rekomendacja dwóch członków Klubu wprowadzającego kandydata. Prośbę popieram:  

  
  
    

.................................................................................................................... podpis .............................................................  
         (nazwisko i imię Członka KSS "BAZUKA")  

  

 

.................................................................................................................... podpis .............................................................  
         (nazwisko i imię Członka KSS "BAZUKA")  

  
  

 

  
  
  

U C H W A Ł A   Z A R Z Ą D U  
  

Dnia ..................................................... .20......... r. uchwałą Zarządu Nr ............................... ............................. Kol. 

........................................................................................................................ przyjęty został na członka  

zwyczajnego KSS "BAZUKA" w Piątnica  

  

................................................, dnia ........................................ 20 ....... r.  

  

                                                                                 Prezes  

  
  
  
                                                                                            ....................................  

                                                                                                                            Pieczęć i podpis   
  

  
  
  
 

  

UWAGA: Wypełnioną i podpisaną deklarację wraz z podpisem (rekomendacją) Członka Wprowadzającego należy 

dostarczyć osobiście do biura Klubu (wydrukować na jednej kartce formatu A-4 dwustronnie).   

TAK  NIE  

    

    

    


