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           Miejski Klub Sportowy „KORONA” w Górze Kalwarii 

           DEKLARACJA CZŁONKOWSKA CZŁONKA STOWARZYSZENIA  
MKS „KORONA” 

Imię: …………………………………………………………...................................................................... 

Nazwisko: ……………………………………………………...................................................................... 

Adres zamieszkania (wymagane):  

Kod pocztowy: ………… - …………..…… Miejscowość: ……………………………………………………….………………… 

Ulica: ……………………………………………………………………………….………… Nr: ………….…… 

Telefon kontaktowy (wymagane): ….………………………...…………………  

E-mail (wymagane): ……………………………………………….…………………………………………………. 

1. Ja niżej podpisany/a deklaruję swoje przystąpienie w poczet Członków Stowarzyszenia Miejskiego Klubu Sportowego 

„KORONA”.  

2. Zobowiązuję się regularnie opłacać składkę członkowską do 10 dnia każdego miesiąca w wysokości minimum 5 PLN 

miesięcznie na konto bankowe nr 34 8003 0003 2001 0000 0778 0001 (w tytule przelewu prosimy wpisać: składka 

członkowska, imię i nazwisko, miesiąc).  

3. Zobowiązuję się brać czynny udział w życiu Stowarzyszenia m.in. wykorzystując bierne i czynne prawo wyborcze.  

4. Oświadczam, że znana jest mi treść Statutu Stowarzyszenia Miejskiego Klubu Sportowego „KORONA”.  

5. W przypadku zmian dotyczących moich danych teleadresowych lub mojej rezygnacji z bycia Członkiem Stowarzyszenia 

zobowiązuję się do pisemnego poinformowania o zaistniałym fakcie Zarząd Klubu na adres ul. Wojska Polskiego 44, 05-530 

Góra Kalwaria lub e-mail: mkskoronagk@wp.pl .  

 
ZGODA 

1. Poprzez podpisanie deklaracji członkowskiej wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony i przetwarzanie danych osobowych (RODO). 
 

2. Informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy „Korona” z siedzibą w Górze Kalwarii przy  
ul. Wojska Polskiego 44. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom/podmiotom trzecim, nie będą też przekazywane do Państw trzecich. 
Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celach związanych z prowadzoną działalnością i współpracą, w tym w szczególności na potrzeby: 
kontaktowania się z Panią/Panem w celach związanych z płatnościami składek, organizowania zebrań członków stowarzyszenia, uczestnictwa w 
imprezach organizowanych przez stowarzyszenie, obsługi korespondencji związanej z uczestnictwem w organach statutowych stowarzyszenia.  

 
3. Dane te będą w bazie Miejskiego Klubu Sportowego „Korona” Góra Kalwaria do chwili wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w powyższych celach. Ma Pani/Pan prawo do wycofania danych z naszej bazy, ograniczenia ich wykorzystywania, sprostowania, prawo do 
przenoszenia danych osobowych lub wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Cofnięcie zgody może odbyć się 
poprzez wysłanie zgłoszenia na adres: mkskoronagk@wp.pl  

 
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia.  

 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………                                      ………..………………………………………………………………………… 
  (data)                                                                                (czytelny podpis) 
 


