
 
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

Automobilklubu Bieckiego 
ul. Tysiąclecia 3 

38-340 Biecz 

 
 

Ja, niżej podpisana/y …………………………………………………………………………...………………….......................... 
proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Automobilklubu Bieckiego. 

Oświadczam, że znane mi są postanowienia Statutu oraz cele i zadania Klubu, których zobowiązuje 
się przestrzegać i sumiennie wypełniać poprzez aktywne uczestnictwo w działalności Klubu i realizację 
uchwał jego władz. 

 
I. DANE OSOBOWE 
 

1. NAZWISKO I IMIONA: …………………………………………………………………………………………………......... 

2. IMIONA RODZICÓW: ……………………………………………………………………………………………..…………. 

3. DATA I MIEJSCE URODZENIA: …………………………………………………….…………………………………… 

4. ADRES ZAMIESZKANIA: …………………..………………………………………………………………………………. 

5. PESEL: ……………………………………………………………………………………………………………...…………….. 

6. WYKSZTAŁCENIE: ………………………………………………………………………….………………………………... 

7.TELEFON: ………………………….……………………………………..............................………..……………………….. 

8. ADRES E-MAIL: …………………………………………………………………………………………..………………....… 

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości członkostwa w Klubie. 

Wypełniona deklaracja członkowska nie podlega zwrotowi. 
 

II. OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych związanych z przynależnością do 
Automobilklubu Bieckiego, działalnością we władzach klubu oraz organizacji klubowych imprez, pracą sędziego sportowego i ratownika 
drogowego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
danych osobowych. 

Wyrażam też zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku występującego na fotografiach oraz materiałach wideo 
dokumentujących działalność stowarzyszenia. Przyjmuję do wiadomości, że materiały te będą przetwarzane wyłącznie  
w celach promocji Stowarzyszenia oraz projektów przez nie podejmowanych.  

Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do moich danych osobowych i ich poprawiania, oraz prawo do żądania 
zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych, które są jednoznaczne z moją rezygnacją  
z członkostwa w Automobilklubie Bieckim. 

Wyrażam zgodę na informowanie mnie, na wskazany przeze mnie w deklaracji członkowskiej, adres do korespondencji, adres 
mailowy i telefon o sprawach Stowarzyszenia. 

Potwierdzam zapoznanie się ze Statutem Automobilklubu Bieckiego i Klauzulą Informacyjną RODO. 

 
Biecz, dnia …………………..……                                                     Podpis …………………………………………………….. 
 

III. UCHWAŁA ZARZĄDU AUTOMOBILKLUBU BIECKIEGO 
 
Uchwałą Zarządu Automobilklubu Bieckiego nr .......................... z dnia ......................................... 

Pan/Pani ........................................................ został/a przyjęty/a w poczet członków Automobilklubu Bieckiego. 

Wydano kartę członkowską nr: 2509 0100 0…… 

  
Biecz, dnia ……….....................................                                                             ………………..………………………..…… 

                                        pieczątka i podpis Prezesa /Wiceprezesa/ 
                                   Automobilklubu Bieckiego 

 

IV. DATA I PRZYCZYNY USTANIA CZŁONKOSTWA W KLUBIE 
 

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

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

 
Biecz, dnia ……………………….                                                                              ……………………………………………. 

                                        pieczątka i podpis Prezesa /Wiceprezesa/ 
                                  Automobilklubu Bieckiego 


