
  

 

 

Do Zarządu  

Stowarzyszenia Jachtklub Łomianki  
 

 
  

Ja, niżej podpisana/ny …………………………………………………………………………………………………………     
/imię i nazwisko DRUKOWANYMI literami/  

Zamieszkała/ły:   

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

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

tel.   ………………………………………         e-mail:  …………………………………………………………………………  

________________________________________________________________________________________________________  
  

• Deklaruję  chęć wstąpienia do  Stowarzyszenia Jachtklub Łomianki.  

• Oświadczam, iż zapoznałam/em się i akceptuję Statut Stowarzyszenia Jachtklubu Łomianki.  

• Deklaruję opłacać składki członkowskie w terminie i wysokości uchwalonej przez Walne Zebranie 
Stowarzyszenia Jachtklubu Łomianki  

________________________________________________________________________________________________________  

Informacje dodatkowe o posiadanych uprawnieniach i stopniach Żeglarskich lub motorowodnych :   

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

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

 
Data i podpis :                                  …………………………………………………..   
  
________________________________________________________________________________________________________  
 
Dnia ……………………………………………… Zarząd przyjął/nie przyjął Panią/Pana:   
 
…………………………………………………………………………………………………………..……  

w poczet członków Stowarzyszenia Jachtklubu Łomianki.  

Podpisy członków Zarządu:   

Komandor:                 ………………………………………….  

V-ce Komandor:        ………………………………………….  

Sekretarz:                    …………………………………………..  

Skarbnik:                     ………………………………………….  

Członek zarządu:       ………………………………………… 



 Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Jachtklub Łomianki z siedzibą w Łomiankach 
(05-092), ul. Wiejska 12A; 

2. W Stowarzyszeniu Jachtklub Łomianki nie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Prosimy o 
kierowanie wszelkiej korespondencji w zakresie ochrony danych osobowych na dres wskazany w punkcie 
pierwszym lub drogą elektroniczną na adres: jkl.anv@wp.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom i osobom współpracującym z administratorem 
danych przy realizacji działań statutowych Stowarzyszenia Jachtklub Łomianki; 

5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego; 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa; 
7. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usuwania, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 
8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia ochrony 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016; 

9. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne jednak niezbędne do przyjęcia w poczet członków 
Stowarzyszenia Jachtklub Łomianki. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą 
przetwarzane w formie profilowania.  

 

    


