Polskie Towarzystwo Tatrzańskie – Oddział w Krakowie

Deklaracja Członkowska
1. Imię i nazwisko*: ......................................................................................................................................................
2. Data i miejsce urodzenia*: ........................................................................................................................................
3. Adres korespondencyjny*: ........................................................................................................................................
4. Nr telefonu: .............................................................................................................................................................
5. E-mail: .....................................................................................................................................................................
6. Posiadane uprawnienia (przewodnickie, znakarskie, instruktorskie, taternickie i inne związane z górami):
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Deklarując popieranie działalności Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i współdziałanie w realizacji jego celów, proszę
o przyjęcie mnie w poczet członków Oddziału PTT w Krakowie. Równocześnie oświadczam, że zapoznałem (‐am) się ze
statutem PTT i zobowiązuję się do regularnego opłacania składek członkowskich.
………………………………………, dnia …………………………………………
(miejsco wość)

………………………………………………………………………………
(czytelny podpis – w przypadku małoletnich także podpis opiekuna prawnego)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, ul. Traugutta 4,
30-549 Kraków, NIP: 677-18-15-795, REGON: 350925451, KRS: 0000115547 w celu pozostania Członkiem Stowarzyszenia.
PTT będzie przetwarzało wskazane dane na podstawie art. 6 ust. 1 punkt a (zgoda) RODO**.
Jestem świadomy(-a), że podanie danych jest dobrowolnym warunkiem uzyskania członkostwa w Stowarzyszeniu.
Kto i w jakim celu będzie miał dostęp do danych Członka:
Dane w postaci imienia, nazwiska, daty i miejsca urodzenia oraz adresu korespondencyjnego posłużą jedynie w celu
zarejestrowania Ciebie jako Członka Stowarzyszenia. Dodatkowe dane w postaci informacji o posiadanych uprawnieniach
potrzebne będą do realizacji celów statutowych PTT. Dane w postaci nr telefonu i adresu e-mail będą potrzebne do
ułatwienia kontaktu z członkiem stowarzyszenia w celach komunikacyjnych (w tym przesyłania informacji o organizowanych
przez PTT wydarzeniach).
Podane przez Ciebie dane będą ujawniane jedynie upoważnionym członkom PTT (Zarząd Oddziału, przewodnicy podczas
realizowanych wycieczek). Twoje dane mogą zostać również ujawnione właściwym organom, o ile będą one do tego
upoważnione zgodnie z obowiązującym prawem.
Okres przetwarzania danych Członka:
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres członkostwa w PTT, aż do momentu gdy zgodnie z §17 statutu Polskiego
Towarzystwa Tatrzańskiego ustanie Twoje członkostwo (w wyniku pisemnego wystąpienia, skreślenia z listy członków lub
wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego).
Informacja o rezygnacji wraz z danymi może być przechowywana przez okres kolejnych 5 lat dla celów dowodowych, a po
upływie tego okresu zostaną usunięte.
Jakie prawa przysługują Członkowi:
Masz prawo do żądania od PTT dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i uzyskania ich kopii. W tym celu prześlij informację z żądaniem na adres: Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Krakowie,
ul. Traugutta 4, 30-549 Kraków lub e-mail: krakow@ptt.org.pl
Przysługuje Tobie również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Zawsze w razie wątpliwości co do przetwarzania twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Zarządem Oddziału
na adres: Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Krakowie, ul. Traugutta 4, 30-549 Kraków lub e-mail:
krakow@ptt.org.pl
………………………………………, dnia …………………………………………
(miejsco wość)

………………………………………………………………………………
(czytelny podpis – w przypadku małoletnich także podpis opiekuna prawnego)

________________________
* dane wymagane
** ROZPORZĄDZENIE 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

PRZETWARZANIE WIZERUNKU
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, ul. Traugutta 4, 30-549 Kraków, NIP: 677-18-15795, REGON: 350925451, KRS: 0000115547 (zwane dalej PTT) moich danych osobowych w postaci** (zaznacz właściwe):
TAK / NIE

wizerunku w formie zdjęć z wydarzeń organizacyjnych (wycieczki, prelekcje, inne) w celu publikacji na stronie
internetowej Oddziału (Koła) w serwisie ptt.org.pl

TAK / NIE

wizerunku w formie zdjęć z wydarzeń oddziałowych w miesięczniku Zarządu Głównego PTT „Co słychać?”

TAK / NIE

wizerunku w formie zdjęć z wydarzeń oddziałowych oraz imienia i nazwiska na liście członków Oddziału / Koła
/ Szkolnego Koła w roczniku „Pamiętnik PTT”

Jednocześnie oświadczam, że nie będę wnosił(-a) żadnych roszczeń w ramach praw autorskich oraz praw pokrewnych
w związku z publikacją mojego wizerunku w ww. celu.
PTT będzie przetwarzał wskazane dane na podstawie art. 6 ust. 1 punkt a (zgoda) RODO**.
Jestem świadomy/świadoma, że podanie danych jest dobrowolne.
Kto będzie miał dostęp do moich danych:
Podane przez Ciebie dane będą ujawniane upoważnionym członkom PTT, czytelnikom ww. publikacji oraz osobom odwiedzającym strony ptt.org.pl. Twoje dane mogą zostać również ujawnione właściwym organom, o ile będą one do tego
upoważnione zgodnie z obowiązującym prawem.
Okres przetwarzania danych Członka:
Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu gdy wycofasz zgodę.
Jakie prawa przysługują Członkowi:
Masz prawo do żądania od PTT dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i uzyskania ich kopii. W tym celu prześlij informację z żądaniem na adres: Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Krakowie,
ul. Traugutta 4, 30-549 Kraków lub e-mail: krakow@ptt.org.pl
Przysługuje Tobie również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
………………………………………, dnia …………………………………………
(miejsco wość)

………………………………………………………………………………
(czytelny podpis – w przypadku małoletnich także podpis opiekuna prawnego)

WYPEŁNIA ZARZĄD ODDZIAŁU:

Wpisowe i składka członkowska (normalna / ulgowa / szkolna) za rok ………… została opłacona w dniu ………………………
Skarbnik: …...............................................
Decyzją Zarządu Oddziału PTT w Krakowie z dnia ……………………………… Kolega / Koleżanka został(‐a) przyjęty(‐a)
w poczet członków zwyczajnych PTT.
Wydano legitymację członkowską nr ….........................……
Sekretarz: …………………………………………

Prezes Oddziału: …………………………………………

Adnotacje Zarządu Oddziału: ...................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

________________________

* dane wymagane
** ROZPORZĄDZENIE 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 (ogólne rozporządzenie o oc hronie danych)

