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Dane osobowe
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stan
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dr hab.
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Znajomość języków, posiadane umiejętności
Poziom opanowania:

Umiejętność/znajomość języka

PODSTAWOWY ZAAWANSOWANY BIEGŁY

zainteresowania
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Oświadczam, że:
posiadam pełną/ograniczoną* zdolność do czynności prawnych, nie popełniłem(am) przestępstwa umyślnego oraz że nie
został wobec mnie skierowany akt oskarżenia o przyjęcie lub wręczenie korzyści majątkowej; nie zostałem(am) skazany(a)
prawomocnym wyrokiem sądu;
posiadam zgodę przedstawicieli ustawowych (dla osób poniżej 16 rż.) wyrażoną poniżej:

Zgoda przedstawiciela ustawowego
Ja, niżej podpisana/podpisany* ……………………………………………………………………………………………… zamieszkała/zamieszkały*
w ……………………………….… przy ul. ……………………………………………………., legitymująca/legitymujący się* dowodem osobistym
numer/seria ……………………………………………...……….,
PESEL:

niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na

udział mojego syna/ córki/ podopiecznego/ podopiecznej*:
imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………zamieszkałego pod adresem
……………………………………………………………………………… w ……………………………….………………………
Na członkostwo w Stowarzyszeniu Edukacja dla Rozwoju Kolei z siedzibą w Choszczowe przy ul. Spacerowej 43 na warunkach
wskazanych w Regulaminie Stowarzyszenia. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie oraz
podmioty biorące udział w realizacji zadań na jego zlecenie danych osobowych dziecka pozostającego pod moją opieką/władzą
rodzicielską: ………………………………………………………………………………………………………..…………………..(imię i nazwisko, adres)
oraz moich ………………………………………………………………………………………………………..………………….. (imię i nazwisko, adres) w
związkuzwykonywaniempostanowieńww.Regulaminu, awszczególnościwcelukomunikacji.

*-niewłaściwe skreślić

__________________________________

Podpis rodzica/prawnego opiekuna

W związku z przepisami o ochronie danych osobowych oraz obowiązków, jakie musi spełnić administrator na
gruncie m.in. art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku (RODO) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Edukacja dla Rozwoju Kolei z
siedzibą w miejscowości Choszczowe ul. Spacerowa 43, 07-243 Choszczowe
2. Podanie wszystkich danych osobowych podczas wypełniania deklaracji przez rodziców lub opiekunów
prawnych dla osób niepełnoletnich, jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania i zachowania
członkostwa w klubie.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z przynależnością do
Stowarzyszenia Edukacja dla Rozwoju Kolei wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów
prawa.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o
cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub
elektronicznej na adres mailowy: iod@kolejnaciebie.pl. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma
wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje niezgodnie z prawem.
__________________________________

2z3

Podpis rodzica/prawnego opiekuna

Zgoda na przetwarzanie wizerunku
Niniejszymwyrażamzgodę/niewyrażamzgody*……………………………………………………………………………
[imię nazwisko, numer PESEL] na nieograniczone czasowo wykorzystanie mojego wizerunku/wizerunku mojego
dziecka* utrwalonego na wykonanych mi/zespołowi fotografiach i materiałach filmowych w celach objętych
Regulaminem (określonego prawem zadań dla dobra publicznego) i promocyjnych Stowarzyszenia dla Rozwoju Kolei
przez ich publikację na stronie internetowej Stowarzyszenia, w materiałach drukowanych, plakatach oraz za
pośrednictwem portali społecznościowych takich jak Facebook i podobnych. Oświadczam, że niniejszą zgodę

udzielamnieodpłatnieorazzrzekamsięjakichkolwiekroszczeńz jej tytułu.
______________________________________________________

*-niewłaściwe skreślić

Podpis rodzica/prawnego opiekuna/wnioskującego o członkostwo*

Jednocześnie zobowiązuję się do przestrzegania postanowień Regulaminu Stowarzyszenia
Edukacja dla Rozwoju Kolei, uchwał władz Stowarzyszania i jego programu, Kodeksu Etycznego,
celów i wizji Członka oraz do sumiennego wypełniania obowiązków członka Stowarzyszenia
Edukacja dla Rozwoju Kolei.
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią Regulaminu Stowarzyszenia Edukacja dla Rozwoju Kolei.
Deklaruję terminowe opłacanie składki członkowskiej, o której mowa w Załączniku nr 1 Deklaracja opłacania składki
członkowskiej
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszeniu w zakresie wynikającym
z prowadzenia działalności związanej z wykonywaniem postanowień Regulaminu, w szczególności na potrzeby
członkostwa w Stowarzyszeniu Edukacja dla Rozwoju Kolei, w celach informacyjnych i promocyjnych związanych
z działalnością Stowarzyszenia, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz zgodnie
z ustawąz dnia 10 maja2018 r. o ochroniedanychosobowych(Dz.U.2018.1000)

Data

dd

mm

rrrr

Podpis

1.

imię i nazwisko

podpis

2.

imię i nazwisko

podpis
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Załącznik nr 1. do Deklaracji Członkowskiej

Data wypełnienia

d

d

m m

r r r r

nowa deklaracja

aktualizacja

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią Regulaminu Stowarzyszenia Edukacja dla Rozwoju Kolei.
Deklaruję terminowe opłacanie składki członkowskiej w trybie:
jednorazowym - 50 zł uczniowie na podstawie ważnej legitymacji szkolnej, 120 zł – pozostali
członkowie
ratalnym – 30 zł w każdym półroczu - uczniowie na podstawie ważnej legitymacji szkolnej, 60 zł w
każdym półroczu – pozostali członkowie
Wyrażam zgodę na przesyłanie na podany w Deklaracji Członkowskiej adres e-mail i adres korespondencyjny
wiadomości związanych z spoczywającym na mnie obowiązku opłacania składek członkowskich.
Do oświadczenia dołączam:
Kopię

legitymacji

szkolnej

o

numerze

___________________________

z

datą

ważności

do _______________________ i będę/nie będę* przesyłać niniejszej deklaracji w przyszłym roku w celu
jej aktualizacji. Jestem świadomy/a, iż nieprzesłanie aktualnej legitymacji szkolnej do dnia 30 września
spowoduje utratę uprawnień do preferencyjnej stawki dla uczniów.
Wyrażam zgodę na przeprowadzenie procedury weryfikacji danych podanych w legitymacji w celu
ustalenia uprawnień do preferencyjnej stawki członkowskiej.
Przesłany dokument powinien pozwalać na odczytanie imienia i nazwiska, numeru ewidencyjnego
PESEL lub innego numeru ewidencyjnego, serii oraz numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość,
daty wydania i terminu ważności dokumentu. Członek przed dostarczeniem ww. kopii zobowiązany jest
zamazać wszelkie inne dane znajdujące się na dostarczanym dokumencie, a w szczególności:
wizerunek, miejsce zamieszkania. W przypadku przekazania kopii dokumentu bez wcześniejszego
zamazania zbędnych danych, Stowarzyszenie Edukol według własnego wyboru albo dokona
ograniczenia przetwarzania danych i usunie dane nadmiarowe albo po potwierdzeniu tożsamości
Członka usunie dostarczoną kopię dokumentu.
Jestem świadomy/a, iż w stosunku do osób, które nie dokonają zapłaty składek dopuszcza się możliwość
sądowego dochodzenia składek w celu przymusowej ich egzekucji.

Data

dd

mm

rrrr

Podpis

*-niewłaściwe skreślić
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