Deklaracja członkowska Wrocławskiej Akademii Tai Chi
Ja, ………………………………………………………………………. proszę o przyjęcie mnie w poczet członków
zwyczajnych stowarzyszenia Wrocławska Akademia Tai Chi z siedzibą we Wrocławiu.
Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania stowarzyszenia oraz regulamin
płacenia składek z dnia 25.01.2015 r. i regulamin uczestnictwa w zajęciach z dnia 28.09.2011 r.
Zobowiązuję się do ich przestrzegania, uczestniczenia w działalności stowarzyszenia i sumiennego
wypełniania uchwał władz.
Jednocześnie oświadczam, że w razie kontuzji lub nieszczęśliwego zdarzenia w trakcie zajęć
zrzekam się wszelkich roszczeń odszkodowawczych ze strony instruktora i Wrocławskiej Akademii
Tai Chi.
W przypadku zmiany danych osobowych lub kontaktowych zobowiązuję się niezwłocznie zawiadomić Stowarzyszenie
w formie pisemnej.

Wrocław, dn. ...................

podpis ......................................................

Dane osobowe: (proszę wypełniać czytelnie drukowanymi literami)
Nazwisko i imię: .............................................................................................................
Nr telefonu: ...................................................................................................................
Adres e-mail: .................................................................................................................
lub

Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………………..
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dn. 27.04.2016 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) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez stowarzyszenie Wrocławska
Akademia Tai Chi:
•

moich danych osobowych podanych w deklaracji członkowskiej w celu umożliwienia mi
korzystania z praw i obowiązków przysługujących członkowi Stowarzyszenia,

•

mojego wizerunku, w formie zdjęć wykonywanych podczas zajęć, warsztatów i innych imprez,
w celu

opublikowania

ich

na

stronie

internetowej

Stowarzyszenia

oraz

społecznościowych.*
* w przypadku braku zgody prosimy skreślić ten punkt zgody

Wrocław, dn. ...................

podpis ......................................................

w

mediach

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia
27.04.2016 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, zwane dalej RODO) informujemy, że administratorem
Twoich danych jest stowarzyszenie Wrocławska Akademia Tai Chi z siedzibą we
Wrocławiu przy ulicy Oppmana 3a, 51-142 Wrocław, e-mail: akademia@taichi.wroclaw.pl,
zwana dalej Stowarzyszeniem.
Twoje dane osobowe podane w deklaracji członkowskiej przetwarzane będą w celu umożliwienia
korzystania z praw i obowiązków przysługujących członkowi Stowarzyszenia. Zdjęcia z Twoim
udziałem będą publikowane na stronie internetowej oraz fanpage Stowarzyszenia w celu
propagowania ćwiczeń Tai Chi i Lokhup oraz organizowanych przez Stowarzyszenie zajęć,
warsztatów i innych imprez. Publikowanie zdjęć odbywa się za zgodą osób widniejących na
zdjęciach.
Podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych
osobowych, czyli art. 6 ust 1 lit. a RODO.
Odbiorcami Twoich danych będą firmy prowadzące serwis IT systemów informatycznych
używanych przez Stowarzyszenie, biuro rachunkowe świadczące usługi na rzecz Stowarzyszenia
oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Posiadasz prawo dostępu do swoich danych, żądania sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
danych osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W przypadku cofnięcia
zgody masz prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych. Przysługuje Ci prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
Twoje dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne jeśli chcesz
zostać członkiem Stowarzyszenia. W przypadku braku wyrażenia zgody nie będzie możliwe
przyjęcie Cię do grona członków Stowarzyszenia.

Oświadczam, że zapoznałam/-łem się z treścią powyższej informacji.
Wrocław, dn. ...................

podpis .....................................................

