
Stowarzyszenie SMX Motocyklon Gniezno
ul. Witkowska 117, 62-200 Gniezno
NIP: 7842524138, REGON: 387684317
wpis. do ewidencji klubów sportowych
Starostwa Powiatowego pod nr 166

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Imię nazwisko:_______________________________PESEL:______________
Data i miejsce urodzenia:___________________________________________
Nr telefonu:______________E-mail:__________________
Adres zamieszkania:_______________________________________________

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków stowarzyszenia SMX Motocyklon Gniezno. Oświadczam,
że jest mi znany statut oraz regulamin klubu i zobowiązuje się do jego przestrzegania w tym w 
szczególności do:
- brania czynnego udziału w działalności klubu, godnego reprezentowania barw klubowych oraz 
dbania o dobre imię klubu
- przestrzegania uchwał i postanowień władz klubu oraz regularnego opłacania składek:
* Nr konta: 68 1020 4115 0000 9302 0223 8822
* Tytuł przelewu: imię i nazwisko
* Składka: 100 zł na rok
Stowarzyszenie SMX Motocyklon Gniezno ul Witkowska 117 Gniezno jako administrator danych 
osobowych informuję iż:
☑ podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu członkostwa w stowarzyszeniu;
☑ posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
☑ podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6  ust. 1 pkt. a) i zgodnie z treścią ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych

 dane ☑ osobowe będą przechowywane przez okres do ustania członkostwa w stowarzyszeniu;
☑ masz prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych 
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

☑ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SMX Motocyklon Gniezno z siedzibą w Gnieźnie, ul. 
Witkowska 117 moich danych osobowych zawartych w deklaracji członkowskiej w celu i zakresie 
niezbędnym do członkostwa w stowarzyszeniu.

miejscowość:_____________, dnia:____________                      podpis:_______________________

ZGODA PRAWNYCH OPIEKUNÓW (tylko osoby niepełnoletnie)

Wyrażam zgodę na przynależność do Stowarzyszenia SMX Motocyklon Gniezno mojego 
syna/córki_____________________________________ pozostającego pod moją opieką.

Podpisy prawnych opiekunów:_______________________________________________

Zarząd   Stowarzyszenia SMX Motocyklon Gniezno  
w dniu_____________
postanowił zatwierdzić i przyjąć w poczet członków _______________________________________

Prezes Zarządu:____________________________ Członek Zarządu:________________________


