DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej.
Imię i nazwisko
Data i miejsce
urodzenia/pesel
Adres
zamieszkania
Miejsce pracy
lub nauki
Wykształcenie
Telefon
e-mail

1. Zobowiązuje się do opłacenia wpisowego w wysokości …………………………zł i regularnego
opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Zarząd AZP. (wysokość składek
na stronie www.azp.com.pl)
2. Brak opłaconych składek członkowskich za okres ponad 6 miesięcy, po uprzednim wezwaniu
do zapłaty, powoduje wykreślenie z grona członków AZP.
3. Zobowiązuje się do przestrzegania statutu i innych aktów wewnętrznych Aeroklubu Ziemi
Piotrkowskiej, w szczególności regulaminu członkowskiego.
4. Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie na
potrzeby Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej i Aeroklubu Polskiego.
5. Niezwłocznie poinformuje Biuro AZP na piśmie lub elektronicznie o zmianie moich danych
kontaktowych. Wszelka korespondencja elektroniczna z Biura AZP uznana zostanie za
doręczoną do członka pod aktualnie podany adres elektroniczny.

………………………………………………..
podpis kandydata

Decyzją Zarządu Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej z dnia …………………………. wyżej wymieniony
został przyjęty w poczet członków……………………………………… Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej.

………………………………………………….
podpis przedstawiciela AZP

Obowiązek informacyjny RODO
Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Aeroklub Ziemi Piotrkowskiej
ul. Przemysłowa 48
97-300 Piotrków Trybunalski
NIP 771 000 87 30
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – aeroklub@azp.com.pl
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) f)
Rozporządzenia 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 takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej; RODO) i mogą być przetwarzane w celu:
realizacji działań statutowych Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej, rejestracji
użytkownika w systemie E-chrono, zapewniania obsługi Użytkownika, ewentualnie
w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową – podstawą prawną
przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie
uzasadnionego interesu administratora.
4. Kategoria danych osobowych: dane zwykłe.
5. Pana/Pani dane osobowe pozyskano ze złożonej deklaracji członkowskiej, którą
Pani/Pan złożył osobiście w siedzibie Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
7. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes
realizowanych przez administratora aż do momentu wniesienia sprzeciwu.
8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

………………………………………………..
podpis kandydata

