
                           

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

 

Nazwisko i imię/imiona ……………………………………………………………….………………..………..…………………………….………………………… 

Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………….……..………………………………….………………..……………. 

Adres zamieszkania ................................................................................................................................................................ 

…………………………................................................................................................ tel.: ............................................................. 

Adres e-mail : ......................................................................................................................................................................... 

Dowód osobisty: seria ..............nr.....................................................nr PESEL:……………..………………..…………………………………. 

nr Patentu ……………….………………………….……..…………………nr Licencji:…………………………......………………………………………………… 

inne uprawnienia …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Gminnego Towarzystwa Strzeleckiego JASTRZĄB. Składając niniejszą 

deklarację zobowiązuję się do: 

• czynnego udziału we wszelkich działaniach Stowarzyszenia oraz podczas realizacji jego celów; 

• godnego reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz podczas rywalizacji w strzelectwie sportowym; 

• przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia; 

• regularnego opłacania składek członkowskich; 

• dbania o mienie należące do Stowarzyszenia, bądź jemu udostępnione. 

Ja niżej podpisany/a, wyrażam/nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminne Towarzystwo Strzeleckie 

JASTRZĄB z siedzibą w Elizówce 21A w celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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  

Administratorem moich danych będzie Gminne Towarzystwo Strzeleckie JASTRZĄB, Elizówka 21A, 21-003 Ciecierzyn, KRS 0000726502;  

moje dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia; mam prawo w każdym momencie 

wycofać zgodę; wyrażenie przeze mnie zgody jest dobrowolne, a odmowa jej wyrażenia jest równoznaczna z rezygnacją z członkostwa 

w Stowarzyszeniu; podane przeze mnie dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartej na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie zostaną przekazane do państwa trzeciego (poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii 

i Lichtensteinu) lub organizacji międzynarodowej. 

Ponadto zostałem poinformowany, że moje dane będą przechowywane przez cały okres mojego członkostwa w Stowarzyszeniu; mam 

prawo do żądania od władz Stowarzyszenia dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przechowywania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych; mam prawo wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego, gdy uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza 

przepisy  Rozporządzania 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 

dyrektywy95/46/WE. 

 

miejscowość………………………………..………………, dnia. …………………….……………..…… podpis …………………….….…….………………… 

 
*niepotrzebne skreślić 



 

 

DANE KONTAKTOWE 

 

Gminne Towarzystwo Strzeleckie JASTRZĄB 

Elizówka 21A, 21-003 Ciecierzyn 

e-mail: gtsjastrzab@gmail.com, www.gtsjastrzab.pl 

 

telefony: 

Prezes – 600 302 832 

Wiceprezes – 796 11 43 43 

Skarbnik – 509 390 066 

Sekretarz – 604 963 866 

 

konto: 

mBank 

nr 34 1140 2004 0000 3702 8051 1186 

 

Wpisowe do Stowarzyszenia wynosi 500 zł 

Składka członkowska za rok 2022 wynosi 300 zł 

dla członków, którzy wstąpili do stowarzyszenia po 30.06.2022 – 150 zł 

 

mailto:gtsjastrzab@gmail.com
http://www.gtsjastrzab.pl/

