DEKLARACJA CZŁONKOWSKA AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO
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Proszę o przyjęcie w poczet (proszę zaznaczyć właściwą opcję):
kandydatów na członków zwyczajnych Aeroklubu Warszawskiego,
członków zwyczajnych Aeroklubu Warszawskiego,
członków wspierających Aeroklubu Warszawskiego,
uczestników Aeroklubu Warszawskiego.
Jednocześnie zgłaszam przynależność do sekcji ………………………………………. jako mojej sekcji podstawowej.
Oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami Statutu Aeroklubu Warszawskiego oraz Regulaminem
Organizacyjnym Aeroklubu Warszawskiego i zobowiązuję się do przestrzegania ich postanowień, w tym
regularnego opłacania składek członkowskich.

data i podpis kandydata

Członkowie wprowadzający:
imię i nazwisko
1.
2.

*niepotrzebne skreślić

podpis

KLAUZULA INFORMACYJNA
W związku z nawiązywaną współpracą i zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Stowarzyszenie Aeroklub Warszawski (01-934 Warszawa,
ul. Księżycowa 1).
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a.
realizacji celów statutowych, tj. wykonania ciążących obowiązków prawnych wynikających
z obowiązujących przepisów, jak i wewnętrznych dokumentów Stowarzyszenia, (np. rejestru członków,
monitoringu rozliczeń płatności składek członkowskich, obsługi próśb i wniosków, wysyłania zawiadomień
o Walnym Zgromadzeniu i Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, publikacji uchwał władz
Administratora, wykazania spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa);
b. udokumentowania uczestnictwa w szkoleniach lotniczych, zdobywania kompetencji, korzystania ze sprzętu
i infrastruktury Administratora (rozliczenia lotów);
c.
w celu prawnie uzasadnionych interesów Administratora (kontaktowania się w celu realizacji działań
określonych Statutem w związku z działalnością Stowarzyszenia, przeprowadzania analiz statystycznych,
wysyłania zawiadomień innych niż wskazane w pkt. a powyżej, rozsyłania newslettera).
3. W celu wypełnienia w sposób prawidłowy deklaracji członkowskiej należy podać: imię, nazwisko, PESEL, adres
zamieszkania/kontaktowy, e-mail i telefon oraz sekcję specjalnościową. Brak podania tych danych jest
równoznaczny z niewypełnieniem deklaracji członkowskiej, a co za tym idzie uniemożliwia przyjęcie danej osoby
do Stowarzyszenia. Podanie tych danych wynika z przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo
o stowarzyszeniach, jak i Statutu Administratora.
4. Administrator może przetwarzane dane osobowe udostępniać także innym podmiotom, z którymi współpracuje
w ramach ciążących na nim obowiązków prawnych lub realizacji swoich prawnie uzasadnionych interesów.
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą także inni członkowie Stowarzyszenia.
5. Pani/Panu przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. W celu realizacji tych praw należy się skontaktować z Administratorem w
jego siedzibie (adres wskazany w pkt 1) lub pod adresem mailowym: info@aeroklub.waw.pl. Ponadto
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
danych Osobowych, jeżeli Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas, gdy Pan/Pani jest członkiem Stowarzyszenia, a także po
złożeniu rezygnacji z członkostwa w celach wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz
w celach statystycznych i archiwizacyjnych, maksymalnie jednak przez 10 lat od dnia rezygnacji z członkostwa.
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