Nr członkowski:

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA KLUBU "100% ŚLĄSK"
PEŁNA NAZWA FIRMY/INSTYTUCJI

ADRES SIEDZIBY
ULICA:

| NR BUDYNKU:

KOD POCZTOWY:

| MIEJSCOWOŚĆ:

DANE FIRMOWE
NIP:

| REGON:

TELEFON:

| FAX:

E-MAIL:

| WWW:

ADRES SIEDZIBY JEŻELI JEST INNY NIŻ DO KORESPONDENCJI
ULICA:

| NR BUDYNKU:

KOD POCZTOWY:

| MIEJSCOWOŚĆ:

Niniejszym deklaruję przystąpienie do Klubu "100% ŚLĄSK" przy Młodzieżowym Stowarzyszeniu "ŚLĄSK" i zobowiązuję
się do przestrzegania jego regulaminu oraz terminowego regulowania składek członkowskich zgodnie z przyjętymi
w Klubie "100% ŚLĄSK" opłatami, na poniższe konto bankowe:

BNP PARIBAS O/RUDA ŚLĄSKA
47 1750 0012 0000 0000 3995 4915
Deklaruję przystąpienie do Klubu "100% ŚLĄSK" w formie (proszę zaznaczyć właściwe pole):

[ ]

darowizny

[ ]

umowy reklamowej (rachunek)

Zobowiązuję się do wpłaty miesięcznej składki w wysokości ….………….......................…… zł (minimum 100 zł)
(słownie: …………………………………………………………………………………………….………..........................................
…………………………)
przez okres ……....………… miesięcy poczynając od miesiąca …..........................…………….……………………..... roku.
Powyższą wpłatę proszę przeznaczyć na sekcję (proszę zaznaczyć właściwe pola):

[ ]

[ ]

żużel

speedrower

Oświadczam, że zapoznałem się ze Statutem Młodzieżowe Stowarzyszenie "ŚLĄSK" oraz Regulaminem programu Klubu
"100% ŚLĄSK" oraz pakietem członkowskim. Ponadto wyrażam zgodę na publikowanie na stronie www.spedwaysw.pl
oraz speedrowersw.pl informacji, że jestem członkiem Klubu "100% ŚLĄSK" oraz na gromadzenie, przetwarzanie i
wykorzystywanie podanych danych zgodnie z obowiązującym prawem polskim.*

..................................................................
(miejscowość)

...............................................
(data)

*Firma członkowska ma prawo do wglądu swoich danych oraz obowiązek ich aktualizowania.

..................................................................................................................
(czytelny podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentacji oraz pieczątka firmowa)

ANKIETA INFORMACYJNA KLUBU "100% ŚLĄSK"
PEŁNA NAZWA FIRMY/INSTYTUCJI
ADRES SIEDZIBY
ULICA:

| NR BUDYNKU:

KOD POCZTOWY:

| MIEJSCOWOŚĆ:

DANE FIRMOWE
NIP:

| REGON:

TELEFON:

| FAX:

E-MAIL:

| WWW:

FORMA PRAWNA
☐ OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ
☐ SPÓŁKA CYWILNA
☐ SPÓŁKA Z O.O.
☐ SPÓŁKA AKCYJNA ☐ SPÓŁKA
JAWNA
☐ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
☐ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‐AKCYJNA
☐ FUNDACJA
☐ SPÓŁKA PARTNERSKA
☐
STOWARZYSZENIE
☐ PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE
☐ UCZELNIA, JEDNOSTKA BADAWCZO‐ROZWOJOWA
☐ INNE…………................................……………

OPIS DZIAŁALNOŚCI (opis który będzie zamieszczony na stronie internetowej. Maks. 60 liter)

DANE OSÓB REPREZENTUJĄCYCH RADĘ SPONSORÓW
IMIĘ I NAZWISKO:

| STANOWISKO:

| TEL:

|E-MAIL:

IMIĘ I NAZWISKO:

| STANOWISKO:

| TEL:

|E-MAIL:

IMIĘ I NAZWISKO:

| STANOWISKO:

| TEL:

|E-MAIL:

PODMIOT/OSOBA POLECAJĄCA (osoba/firma/instytucja, dzięki której dowiedziałeś się o Klubie "100% ŚLĄSK")
DANE OSOBY REPREZĘTUJĄCĄ RADĘ SPONSORÓW

[ ]

Wyrażam zgodę na publikowanie na stronie www.spedwaysw.pl oraz speedrowersw.pl informacji że jestem
Członkiem Klub "100% ŚLĄSK".

[ ]

Chcę otrzymywać rozsyłany przez MS "ŚLĄSK" newsletter, w tym informacje o wydarzeniach organizowanych
przez Klub "100% ŚLĄSK" oraz jej członków - w formie elektronicznej, przesyłanej na adres:
email: .......................................................................................................................................................................
oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie.

..................................................................
(miejscowość)

...............................................
(data)

..................................................................................................................
(czytelny podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentacji oraz pieczątka firmowa)

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 j.t., dalej „ustawa”) informujemy, że:
1. Administratorem danych wskazanych w ankiecie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Młodzieżowe Stowarzyszenie "ŚLĄSK" Świętochłowice z siedzibą
w Świętochłowicach 41-605, ul. Bytomska 40, adres e-mail: biuro@speedwaysw.pl, telefon +48 603 122 368, +48 509840719
2. Dane, które podają Państwo, wypełniając ankietę informacyjną, będą przetwarzane przez MS "ŚLĄSK" w celu: przekazywania informacji i korespondencji drogą internetową, przyjęcia Państwa
w poczet członków Klubu "100% ŚLĄSK", realizacji przez Klub celów i zadań statutowych, kontaktu z członkami Klubu "100% ŚLĄSK" oraz wykonywania czynności organizacyjnych związanych
z członkostwem. Dodatkowo, jeżeli wyrażą Państwo wyżej na to zgodę, dane będą wykorzystywane w celu informowania na stronie www.speedwaysw.pl i www.speedrowersw.pl, że są Państwo
członkiem Klubu "100% ŚLĄSK", a adres e-mail będzie wykorzystywany w celu przesyłania Państwu drogą elektroniczną newslettera. Newsletter będzie rozsyłany za pośrednictwem platformy
internetowej www.speedwaysw.pl
3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji programu Klubu "100% ŚLĄSK". W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe realizacja w/w.
4. Dane osobowe, które są przetwarzane w związku z Państwa członkostwem w Klubie "100% ŚLĄSK", będą przetwarzane przez okres do 3 lat od czasu zakończenia Państwa członkostwa w Klubie
"100% ŚLĄSK".
5. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych osobowych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały proﬁlowaniu, nie przetwarzamy danych automatycznie
7. W każdym czasie mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych oraz ich sprostowania (wysyłając taki wniosek na adres e -mail: biuro@speedwaysw.pl).
8. W przypadkach określonych w przepisach RODO Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu,
zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj: przed 25
maja 2018 r. – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, po 25 maja 2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

