DEKLARACJA

CZŁONKOWSKA

Nr ……..… / C / ………….

Ja niżej podpisany/a zgłaszam chęć przystąpienia do Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska. Oświadczam, że po
przyjęciu mnie w poczet członków zobowiązuję się stosować do przepisów Statutu oraz Uchwał Stowarzyszenia.
Dobrowolnie i świadomie, wyrażam zgodę się, aby zarówno w czasie trwania zawodów i innych imprez Olimpiad
Specjalnych jak również i w każdym późniejszym czasie używać mojej podobizny, nazwiska, głosu – tak w telewizji, radio,
prasie, plakatach, jak i innych środkach masowego przekazu i w każdej innej formie stosowanej w celach promocji ruchu
Olimpiad Specjalnych lub przy zbieraniu funduszy na cele statutowe Olimpiad Specjalnych.
Utrzymuję kontakt z: Klubem OS / Oddziałem OS / inne / * …………………………………………………………………………………………….……………………………...............................................................................
Jestem: Działaczem/Trenerem/Członkiem rodziny/Zawodnikiem/Wolontariuszem/inne/* ………………………………………………………………………………………………..………
Nazwisko i imię: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………..
PESEL: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………..
Data i miejsce urodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………

Data

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

Własnoręczny podpis

Przyjęty w poczet członków Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska – Komitet Krajowy / Regionalny *

(pieczątka)

Decyzją Komitetu Krajowego / Regionalnego * z dnia ……………………………………………………
……….............................………………………………………………………………...……

Podpis członka Komitetu Krajowego / Regionalnego *

* niepotrzebne skreślić

W związku z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawą z dnia 10
maja 2018 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych,
dobrowolnie i świadomie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych z deklaracji członka przez Olimpiady Specjalne Polska i
Oddziały Regionalne.
Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych.
Każdy członek posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich uzupełnienia, sprostowania, aktualizacji i usuwania lub ograniczenia
przetwarzania. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do ograniczenia lub wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Informujemy, że ma Pan/Pani prawo
dostępu do danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w dowolnym czasie ograniczona lub wycofana
poprzez kontakt e-mailowy : ..............................................................
Podanie danych jest świadome i dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w działaniach
statutowych i projektowych Olimpiad Specjalnych Polska.
Dane osobowe, umieszczone w deklaracji, będą używane i przetwarzane jedynie przez Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska, 01-199
Warszawa, ul. Leszno 21, tel. / fax. (+48 22) 621 84 18, 625 71 19 w celach związanych z realizacją misji i celów statutowych Olimpiad Specjalnych
Polska. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres członkowstwa w Stowarzyszeniu nie krócej niż określają to wymagania
zawarte w umowach wsparcia i dofinansowania. Dane osobowe zgodnie z przepisami Special Olympics mogą być przekazywane do krajów
trzecich.

