
............................................................. Poznań, dnia...................
Imię i nazwisko 

Klub Nurkowy Nautica Poznań
..............................................................                                                                                ul. Piłsudskiego 100, 
Adres korespondencyjny                                                                                                      61- 246 Poznań

............................................................. 
Telefon

.............................................................
e-mail

Do Zarządu Klubu Nurkowego Nautica Poznań

Ja, niżej podpisany(a) deklaruję chęć wstąpienia do Klubu Nurkowego Nautica Poznań, jednocześnie 
zaświadczam, że zapoznałem(am) się z regulaminem Klubu i akceptuję go.

.....................................
Podpis

Ja, niżej podpisany(a) w związku z uczestnictwem w działalności Klubu Nurkowego Nautica Poznań wyrażam 
zgodę na to, aby mój wizerunek i/lub głos oraz moja wypowiedź (wraz z imieniem i nazwiskiem jeżeli Klub Nurkowy 
Nautica Poznań uzna to za stosowne) - w całości ewentualnie w postaci dowolnych fragmentów zostały wykorzystane w 
materiałach promocyjnych Klubu Nurkowego Nautica Poznań. Przez materiały promocyjne rozumiemy: strona 
www.nautica.poznan.pl, www.klub.nautica.poznan.pl, instagram, https://www.facebook.com/nautica.poznan. 

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do uczestniczenia w działalności 
Klubu Nurkowego Nautica Poznań (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst 
jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

.....................................
Podpis

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Zarządu Klubu:

Zarząd postanawia przyjąć kol. ............................................................... w poczet członków Klubu Nurkowego 
Nautica Poznań z dniem .......................................

Podpisy:

.........................................

.........................................

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje o osobie składającej wniosek:

Data i miejsce urodzenia:                                                                     W jaki sposób dowiedziałeś(aś) się o naszym Klubie?

..............................................................                                                                     ..............................................................
 Stopień nurkowy:                                                                                  Dlaczego chcesz zostać członkiem naszego Klubu?

..............................................................                                                                     ..............................................................
Zainteresowania nurkowe:           Czy należałeś(aś) już wcześniej do klubu nurkowego?

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

http://www.klub.nautica.poznan.pl/
http://www.nautica.poznan.pl/


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:
Klub Nurkowy Nautica Poznań, ul. Piłsudskiego 100, 61-246 Poznań, NIP:7822455629, KRS: 0000244814.
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej
na adres: Klub Nurkowy Nautica Poznań, ul. Piłsudskiego 100, 61-246 Poznań lub
email: biuro@nautica.poznan.pl

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Klub polegają na oferowaniu
Klubowiczom działań opisanych w statusie Klubu. Klub Nurkowy Nautica Poznań nie udostępnia danych
innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie
z Klubowiczem. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści
się w zakresie działalności klubowej Klubu Nurkowego Nautica Poznań.

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu
dostarczania Klubowiczom Klubu Nurkowego Nautica Poznań kompleksowej informacji o działalności
Klubu, w celu prowadzenia kKubu nurkowego zgodnie ze statutem Klubu.

5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one
udostępniane przez źródła publicznie - tj. dostępne na stronach www oraz
rejestry urzędowe (KRS, REGON itp.)

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu
prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem:
biuro@nautica.poznan.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: Klub Nurkowy
Nautica Poznań, ul. Piłsudskiego 100, 61-246 Poznań.

Informujemy również, że:

7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym
czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Pozdrawiam,
Administrator Danych Osobowych
Klub Nurkowy Nautica Poznań

ul. Piłsudskiego 100
61-246 Poznań
tel: 618 729 066
www.klub.nautica.poznan.pl
www.facebook.com/nautica.poznan

http://www.facebook.com/nautica.poznan
mailto:biuro@nautica.poznan.pl
mailto:biuro@nautica.poznan.pl

