
Załącznik do deklaracji przystąpienia do stowarzyszenia 
Pabianicki Klub Sportów Wodnych 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
W związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r. - 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 taki danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, s. 1; dalej: RODO, niniejszym informujemy, że: 
 
1. Stowarzyszenie Pabianicki Klub Sportów Wodnych z siedzibą w Pabianicach 95-200 ul. Grota Roweckiego 3, a jego akta rejestrowe 
są przechowywane przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 
0000199869, zwany dalej PKSW, przetwarza dane osobowe członków stowarzyszenia w związku z przynależnością do PKSW. 
2. Administratorem danych osobowych jest Prezes PKSW, a dane te są – z jego upoważnienia przetwarzane przez członków Zarządu, 
instruktorów i trenerów, organizatorów działalności statutowej oraz księgowego. 
3. Można skontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość e-mail na adres: pksw.zeglarzezpabianic@gmail.com. 
4. Przetwarzane przez PKSW dane osobowe członków PKSW oraz kandydatów na członków PKSW pochodzą wyłącznie od osób, 
których dotyczą. 
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania i zachowania członkostwa w PKSW. Niepodanie danych 
osobowych uniemożliwia uzyskanie członkostwa w PKSW. Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych albo ich 
usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o członkostwo PKSW albo wystąpienia z PKSW. 
6. Pani/Pana dane osobowe podane w deklaracji: 
 a) są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a, b 
 b) przetwarzanie w celach: 
  I. związanych z działalnością statutową PKSW, 
  II. związanych z moim członkostwem w PKSW, 
  III. Przekazywania Pani/Panu wszelkich informacji i komunikatów związanych z działalnością PKSW; 
 c) nie są przetwarzane w celach handlowych; 
 d) będą przechowywane przez okrez przynależności do PKSW, a także po ustaniu członkostwa przez czas zgodny 
 z przepisami prawa, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora – przez czas ich realizacji; 
 e) nie są przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego ani też jakichkolwiek pomiarów; 
 f) mogą być przekazywane innym podmiotom wyłącznie w celach realizacji działalności statutowej. 
7. 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 w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych przez Administratora ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 
dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ww. rozporządzenia. 
 
 
 
 
 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w deklaracji członkowskiej PKSW 
na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a. 
 
 
 

 
 

KLAUZULA ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU 
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikację i rozpowszechnianie przez PKSW mojego wizerunku na potrzeby prowadzonej przez 
PKSW działalności statutowej, zarówno w formie fotografii jak filmów i nagrań dźwiękowych wykonanych w związku z prowadzoną 
działalnością statutową oraz jej promocji i popularyzacji osiągnięć w każdej formie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, 
nieodpłatnie i za pośrednictwem dowolnego medium, w szczególności poprzez zamieszczanie na stronie internetowej PKSW pod 
adresem www.zeglarzezpabianic.pl, mediach społecznościowych, materiałach promocyjnych PKSW lub materiałach związanych z 
historią działalności PKSW. 

 

TAK   NIE   

Pabianice,______________________ 
            podpis 

Pabianice,______________________ 
            podpis 

Pabianice,______________________ 
            podpis 

TAK   NIE  

mailto:pksw.zeglarzezpabianic@gmail.com
http://www.zeglarzezpabianic.pl/

