
 
 

Deklaracja członkowska  
Stowarzyszenia Dobra Praktyka Żeglarska 

 
Ja, niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                              (imię i nazwisko)  

 
proszę o przyjęcie mnie w poczet członków zwyczajnych/wspierających   1

Stowarzyszenia Dobra Praktyka Żeglarska z siedzibą w Krakowie ul. Dworska 23/21. 
 
Oświadczam, że znam postanowienia Stowarzyszenia, cel oraz zadania Stowarzyszenia i 
zapoznałem/am się z jego Statutem.  
Oświadczam, że znam prawa i obowiązki członka zwyczajnego/wspierającego1 Stowarzyszenia. 
Oświadczam, że spełniam warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach,  
w tym o niekaralności. 
 
Będę sumiennie i z godnością realizować zadania Stowarzyszenia i wywiązywać się z obowiązków 
nadanych mi w ramach członkostwa. 
 
Oświadczam, że uzyskałem/am pozytywną opinię dwóch obecnych członków Stowarzyszenia:  

 

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

                                                   (imiona i nazwiska członków polecających) 

Dane osobowe 

▢ Chcę otrzymać członkowskie konto poczty elektronicznej (Google) w domenie @depezet.com. 

 

Sprawowana funkcja1 : Sekcja zaczepno-obronna/Sekcja taneczna/Dział Health&Safety/ 

Sekcja muzyczna/Dział windykacji i motywacji/Inna : 2

……………………………………………………………..………………………….…………………….. 
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na: 

1 Niepotrzebne skreślić 
2 Inna nazwa pełnionej funkcji wymaga akceptacji przez Zarząd Stowarzyszenia. 

 
 

Dobra Praktyka Żeglarska | depezet.com | kontakt@depezet.com 

Data i miejsce urodzenia  Adres zamieszkania  Adres poczty elektronicznej 

     

przetwarzanie danych zawartych w tym formularzu przez 
Stowarzyszenie Dobra Praktyka Żeglarska (zwane dalej “DPŻ”)  
z siedzibą w Krakowie (30-314) ul. Dworska 23/21, której akta 
rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla 
Krakowa Śródmieście w Krakowie - XI Wydział Gospodarczy 
KRS 0000804552 - Administratora Danych, w celach 
statutowych związanych z moim członkostwem w DPŻ. 

przetwarzanie danych zawartych w tym formularzu przez DPŻ 
w celu oferowania mi prowadzonej przez DPŻ zarówno 
odpłatnie jak i nieodpłatnie działalności statutowej, a w 
szczególności przekazywania mi wszelkich informacji i 
komunikatów związanych z DPŻ, w szczególności informacji 
związanych z moim członkostwem. 

Tak/Nie1  Tak/Nie1 



 
 

Informacja Administratora Danych: 
1. Stowarzyszenie Dobra Praktyka Żeglarska (zwane dalej “DPŻ”) informuje, iż jego siedzibą jest Kraków (adres 

siedziby Stowarzyszenia to: ul. Dworska 23/21 30-314 Kraków), a jego akta rejestrowe przechowywane są 
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie - XI Wydział Gospodarczy KRS 0000804552. 

2. DPŻ będzie przetwarzać dane zawarte w niniejszym formularzu w związku z realizacją celów statutowych i 
zadań w nim wskazanych. 

3. DPŻ informuje, że podanie danych jest dobrowolne. 
4. DPŻ informuje, że podanie danych jest niezbędne do realizacji celów statutowych. 
5. DPŻ będzie przetwarzać 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. 

6. DPŻ informuje, iż dane osobowe będą pozyskiwane wyłącznie bezpośrednio na podstawie niniejszego 
formularza. 

7. DPŻ 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: 

a. 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, 

b. uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze, 
c. uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w 

powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych, 
d. 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, 

e. uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach 
lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane, 

f. 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, 

g. 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, 

h. 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, 

8. DPŻ 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. 

 
Jednocześnie oświadczam, iż wyrażam zgodę na wysyłanie w formie przekazu elektronicznego (e-mail) wszelkiej 
korespondencji (informacji, opłaty, faktury) związanej z członkostwem w DPŻ. Jako członek zobowiązuje się 
przestrzegać i sumiennie stosować do Statutu i regulaminów obowiązujących w Stowarzyszeniu. 
 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 (data i czytelny podpis) 

 
Witamy w DPŻ! 
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