Klauzula informacyjna RODO
Klauzula informacyjna dla podmiotów będących członkami stowarzyszenia Aeroklub Ziemi
Kołobrzeskiej.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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 (RODO) informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest stowarzyszenie Aeroklub Ziemi
Kołobrzeskiej, 78-100 Kołobrzeg, ul. Jana Matejki 5.
2) Administrator danych osobowych, w celu wykonawstwa wspólnych zadań statutowych, w
tym gospodarczych, ściągania składek i innych świadczeń od członków stowarzyszenia,
prowadzenia obsługi finansowo-księgowej, sporządzania rocznych sprawozdań finansowych
powierzył przetwarzanie Pani/Pana danych […], zwanej dalej Podmiotem przetwarzającym.
3) Administrator danych nie wyznaczył inspektora ochrony danych, we wszelkich sprawach
związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, można kontaktować
się za pośrednictwem adresu e-mail: […]@aeroklubkolobrzeski.pl, telefonicznie, pod
numerem telefonu: […], bądź też osobiście, w siedzibie stowarzyszenia.
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań realizowanych na
podstawie ustawy wskazanych przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz w celach określonych w
statucie stowarzyszenia,
5) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych członka stowarzyszenia jest art. 6
ust. 1 lit. c) i d) RODO,
6) Dane przez Panią/Pana udostępnione, nie będą udostępniane osobom trzecim. Odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych będą tylko i wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie
przepisów prawa do uzyskania danych osobowych,
7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą maksymalnie przez okres 3 lat od
wystąpienia ze stowarzyszenia,
8)
Ma Pani/Pan prawo do:
– dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator danych
przetwarza Pani/Pana dane, a jeśli tak, to w jakim zakresie,
– sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy Pani/Pana zdaniem są one
nieprawidłowe lub niekompletne,
– usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
– przeniesienia danych osobowych;
9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych;
10) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może
skutkować brakiem możliwości realizacji zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb w
zakresie gospodarowania wodami. Podanie danych osobowych jest również niezbędne dla
członkostwa w stowarzyszeniu,
11) Dane przez Panią/Pana udostępnione nie będą podlegały profilowaniu,
12) Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.

UCHWAŁA
Zarządu w przedmiocie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia
z dnia 7 kwietnia 2020 r.
Zarząd stowarzyszenia Aeroklub Ziemi Kołobrzeskiej, po rozpoznaniu deklaracji przystąpienia
do stowarzyszenia, na podstawie §15 ust. 2 Statutu postanowił:
I.
1.
2.
3.
4.
5.

[…],
[…],
[…],
[…],
[…],

II.
III.

Przyjąć w poczet
Kołobrzeskiej:

członków

PESEL:[…],
PESEL:[…],
PESEL:[…],
PESEL:[…],
PESEL:[…],

data
data
data
data
data

zam. […],
zam. […],
zam. […],
zam. […],
zam. […],

zwyczajnych

i miejsce
i miejsce
i miejsce
i miejsce
i miejsce

urodzenia
urodzenia
urodzenia
urodzenia
urodzenia

stowarzyszenia

Aeroklub

[…],
[…],
[…],
[…],
[…].

Za przyjęciem uchwały jednomyślnie głosowali wszyscy członkowie zarządu.
Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Zarząd:

Ziemi

[…]
Zam.
Pesel:
Data i miejsce urodzenia:
[…]

Kołobrzeg, dnia 7 kwietnia 2020 r.

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO STOWARZYSZENIA

Niniejszym, w oparciu o § 15 ust. 1 Statutu, składam wniosek o przyjęcie mnie w poczet
członków zwyczajnych stowarzyszenia Aeroklub Ziemi Kołobrzeskiej z siedzibą w Kołobrzegu,
zobowiązując się jednocześnie do wniesienia wpisowego oraz terminowego opłacania składek
członkowskich w wysokości ustalonej przez Zarząd.

UCHWAŁA
Zarządu w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty wpisowej i składek
członkowskich
z dnia 7 kwietnia 2020 r.
Zarząd stowarzyszenia Aeroklub Ziemi Kołobrzeskiej, po rozpoznaniu deklaracji przystąpienia
do stowarzyszenia, na podstawie § 24 pkt. 3 Statutu postanowił:
I.

Ustalić wysokość następujących opłat:

1. wpisowe w wysokości 400 zł (czterysta złotych) płatna w terminie 7 dni od
przystąpienia do stowarzyszenia,
2. składka członkowska w wysokości 350 zł(trzysta pięćdziesiąt złotych) rocznie, płatna
do 30 kwietnia każdego roku.
II.
III.

Za przyjęciem uchwały jednomyślnie głosowali wszyscy członkowie zarządu.
Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Zarząd:

