
Załącznik nr 1 do Regulaminu Fotoklubu Krzeszowice 
 

 
DEKLARACJA CZŁONKOSTWA W FOTOKLUBIE KRZESZOWICE 

 
 

Imię/imiona: 1………………………………………………………2…………………......................................... 
 

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

Data i miejsce urodzenia:…………………………………………………………………………………………………… 
 

Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Adres do korespondencji:…………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Telefon kontaktowy:………………………………………………………………………………………………………….. 
 

             E-mail: (proszę wpisać adres e-mail dużymi literami w kratkowane pola poniżej) 
 

                           

 
 

Niniejszym oświadczam, że chcę zostać członkiem Fotoklubu Krzeszowice, 
zapoznałem/am się z Regulaminem Fotoklubu i akceptuję wszystkie jego postanowienia. 

 
 
 

…………………………………………………………                            ………………………………………………………… 
                    miejscowość, data                                                             podpis osoby ubiegającej się o członkostwo 

                                                                                                                  w Fotoklubie, a w przypadku osoby nieletniej 
                                                                                                                  podpis rodzica lub prawnego opiekuna 

 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
DECYZJA ZARZĄDU FOTOKLUBU KRZESZOWICE 

 
Kandydat przyjęty / nieprzyjęty jako Członek Rzeczywisty do Fotoklubu Krzeszowice. 

 
 

…………………………………………………………                            ………………………………………………………… 
                                      miejscowość, data                                                                           podpis reprezentanta Zarządu  
                                                                                                                                                        Fotoklubu Krzeszowice                                                              



ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Na podstawie art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

zwanego dalej RODO, wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w 

celach niezbędnych do realizacji założeń programowych Fotoklubu Krzeszowice. 

 

Zostałem poinformowany/a oraz przyjmuję do wiadomości, że: 

 
1) Administratorem danych osobowych członków Fotoklubu jest Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach 
z siedzibą, ul. dr J. Walkowskiego 1, 32-065 Krzeszowice, adres mailowy: sekretariat@ckiskrzeszowice.pl, 
telefon: 12 282 14 65 
2) Inspektor Ochrony Danych Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach pracuje w budynku Centrum 
Kultury i Sportu w Krzeszowicach, kontakt mailowy: iod@ckiskrzeszowice.pl  
3) Dane osobowe członków Fotoklubu przetwarzane będą w celach realizacji założeń programowych 
Fotoklubu Krzeszowice. 
4) Dane osobowe członków Fotoklubu będą przetwarzane przez okres ich członkostwa w Fotoklubie, a 
następnie przechowywane w celach archiwalnych. 
5) Członkowie Fotoklubu posiadają 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. 
6) Członkowie Fotoklubu mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, iż 
przetwarzanie ich danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
7) Podanie danych osobowych przez osoby ubiegające się o członkostwo w Fotoklubie jest dobrowolne, 
zależne wyłącznie od ich zgody, ale konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa 
członkostwa w Fotoklubie. 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………                            ………………………………………………………… 
                    miejscowość, data                                                             podpis osoby ubiegającej się o członkostwo 

                                                                                                                  w Fotoklubie, a w przypadku osoby nieletniej 
                                                                                                                  podpis rodzica lub prawnego opiekuna 
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