
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

Klub Szachowy SzachMatek (KSz SzachMatek) 

 

Zgłaszam chęć przystąpienia do Klubu Szachowego SzachMatek – jako członek 

zwyczajny/wspierający* 

 

Wypełnia osoba kandydująca (prosimy o czytelne wypełnienie, drukowanymi literami) 

Nazwisko 
 

Imię 
 

Data i miejsce 

urodzenia 

 

Adres 

zamieszkania 

 

Adres mailowy 
 

Telefon 
 

*niepotrzebne skreślić 

 

………………………………………………… 

Data, czytelny podpis kandydata 

 

 

 

 

  



OŚWIADCZENIA / ZGODY  

1. Oświadczam, że znana mi jest treść Statutu Klubu Szachowego SzachMatek. W pełni 

akceptuję treść jego postanowień. Wyrażam wolę postępowania zgodnie z zawartymi w nim 

zasadami.  

2. Oświadczam, że znane są mi zasady opłacania składek członkowskich i zobowiązuję się do 

ich przestrzegania.  

3. Oświadczam, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych mojego udziału w zajęciach 

szachowych. 

4. Wyrażam zgodę na: 

a) przetwarzanie moich danych osobowych przez Klub Szachowego SzachMatek zgodnie z 

klauzulą informacyjną dot. danych osobowych.  

b) publikację, udostępnianie i wykorzystania zdjęć, wizerunku, portretu, nazwiska, głosu i 

moich danych biograficznych z wszystkich form uczestnictwa związanych z działalnością 

Klubu Szachowego SzachMatek w dowolnym formacie (zgodnie z art.81 ustawy z dnia 4 

lutego1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ.U. Z 2006r.,Nr 90,poz 631 ze 

zm.) 

c) otrzymywanie informacji i korespondencji drogą internetową i udostępniam w tym celu 

identyfikujący mnie adres elektroniczny (zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną):…………………………………………………………………. 

 

 

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

Data, czytelny podpis kandydata 

 

Wypełnia Zarząd Klubu Szachowego SzachMatek 

Potwierdzam przyjęcie kandydata w poczet członków zwyczajnych/wspierających* Klubu 

Szachowego SzachMatek 

 

 

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

Miejscowość, data         Podpis osoby upoważnionej   

 

 

 

  



KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Klub Szachowy SzachMatek, 

zarejestrowany pod adresem: ul. Ziębicka 3/19, 01-461 Warszawa 

2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji zadań statutowych Klubu 

Szachowego SzachMatek w zakresie imienia, nazwiska, adresu, telefonu, adresu e-mail, 

miejsca oraz daty urodzenia.  

3. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest Statut Stowarzyszenia (RODO art. 9 

ust. 2 lit. d) i/lub wyrażona przez Pana/Panią zgoda (RODO art. 6 ust. 1 lit. a). 

4. Odbiorcami danych osobowych są: 

a) osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania 

swoich obowiązków służbowych 

b) organy kontrolujące. 

5. Dane przechowywane będą do czasu trwania działalności Klubu Szachowego SzachMatek  

6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz,  

z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania. 

7. Posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, do jakich będą 

zebrane. 

10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu. 


