
 

 

 
 

 

 
                                                                           Ja, niżej podpisany(a) 

(imię i nazwisko) ...........................................................................................................................  

Zgłaszam wolę przystąpienia do Stowarzyszenia WIELKI RUCH z siedzibą w Chorzowie.  

Oświadczam, że zapoznałem się ze statutem Stowarzyszenia i w pełni akceptuję zawarte w nim zasady. 

Zobowiązuję się wywiązywać z obowiązków członkowskich, regularnie i terminowo opłacać składki 

członkowskie oraz stosować się do uchwał i zaleceń podejmowanych przez organy Stowarzyszenia. 

 

Przyjmuję do wiadomości, że wymiar składki członkowskiej jest ustalany przez Zarząd Stowarzyszenia i 

zobowiązuje się do regularnego jej uiszczania w wybranym odstępie czasu. Oświadczam, że wybieram płatność 

miesięczną/kwartalną/roczną lub zobowiązuje się do uiszczana składki w wysokości wyższej niż przewidziana  

uchwałą Zarządu Stowarzyszenia, której roczna suma wyniesie .................................................  PLN.  

Nazwisko/imię   

PESEL   

Adres(do korespondencji)   

Numer telefonu(do przesłania 

indywidualnego numeru konta) 

  

Adres e-mail   

 

Działając w imieniu własnym oświadczam, iż wyrażam zgodę na: 

1. Przetwarzanie danych zawartych w niniejszym formularzu przez Wielki Ruch Stowarzyszenie Kibiców Ruchu Chorzów 

(zwane dalej „Wielki Ruch”) z siedzibą w Chorzowie (41-500), przy ul. Powstańców 70/3, której akta rejestrowe 

przechowywane są przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod nr KRS 0000454211, jako niezależnego administratora danych, w celach statutowych związanych z 

członkostwem w Wielki Ruch.  

 

 
Informacja Administratora Danych: 

1. Stowarzyszenie Wielki Ruch informuje, iż jego siedzibą jest Chorzów (adres biura Stowarzyszenia to: 41-500 Chorzów 

ul. Powstańców 70/3), a jego akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, 

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000454211 

2. Stowarzyszenie Wielki Ruch będzie przetwarzać dane zawarte w niniejszym formularzu w związku z realizacja 



zadań statutowych i celów wskazanych powyżej. 

3. Stowarzyszenie Wielki Ruch informuje, iż podanie danych jest dobrowolne. 

4. Stowarzyszenie Wielki Ruch informuje, iż podanie danych jest niezbędne do realizacji celów statutowych i celów 

wskazanych powyżej 

6. Stowarzyszenie Wielki Ruch będzie przetwarzało dane osobowe na podstawie niniejszej zgody, w oparciu o art. 

23 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922), jak również w 

oparciu o art. 23 ust. 1 pkt 3) i 5) oraz ust. 4 ww. Ustawy. 

7. Stowarzyszenie Wielki Ruch informuje, iż dane osobowe będą pozyskiwane wyłącznie bezpośrednio na podstawie 

niniejszego formularza. 

8. Stowarzyszenie Wielki Ruch informuje, iż zgodnie z art. 32 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922), każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej 

dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do: 

1) uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego 

siedziby i pełnej nazwy, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna - jej miejsca zamieszkania oraz 

imienia i nazwiska, 

2) uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze, 

3) uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej 

formie treści tych danych, 

4) uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany 

do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej, 

5) uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach 

odbiorców, którym dane te są udostępniane, 

6) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich 

przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z 

naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, 

7) wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4) i 5) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922), pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej 

danych ze względu na jej szczególną sytuację, 

8) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4) i 5) Ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922), gdy administrator danych zamierza 

je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi 

danych, 

9. Stowarzyszenie Wielki Ruch informuje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku 

podejrzenia, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz 

krajowego. Organem nadzorczym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 roku, Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych) z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Stawki 2. 

 

                                                                                                                                                      Data i podpis wstępującego(ej) 


