
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 
 
Ja, niżej podpisany(a) ........................................................................................   
 
deklaruję wstąpienie do Polskiego Stowarzyszenia Sędziów Hokeja. 
 
Oświadczam, że znana jest mi treść statutu Stowarzyszenia. 
 
Zobowiązuję się do wypełniania obowiązków wynikających z § 16 statutu oraz z uchwał i decyzji władz 
Stowarzyszenia. 
 
Chcę otrzymywać na adres mailowy komunikaty Stowarzyszenia     □ tak          □ nie 
 
Dane dotyczące członka Stowarzyszenia: 
 
Imię i nazwisko ........................................................................................................................................ 
 
Adres zamieszkania................................................................................................................................... 
 
Telefon .................................................................................................................................................... 
 
Adres e-mail ............................................................................................................................................ 
 
Administratorem danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Sędziów Hokeja z siedzibą w 41-902 Bytom, ul. Dworcowa 23/6. 

Przetwarzanie Państwa danych osobowych może być zlecone procesorom, którzy na podstawie odpowiednich umów realizują 

określone zadania na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Sędziów Hokeja 

Z Administratorem można kontaktować się  we wszelkich sprawach, dotyczących danych osobowych za pośrednictwem  skrzynki e- 

mailowej: biuro@sedziowiehokeja.pl  

Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych są przepisy ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo  

o Stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20/1989, poz.104 ze zmianami). 

Państwa dane osobowe znajdują się w naszej bazie i dochowujemy wszelkich starań oraz przedsięwzięliśmy niezbędne środki, by 

zadbać o ich bezpieczeństwo. Usunięcie bazy z Państwa danymi nastąpi po zakończeniu działalności Stowarzyszenia. Jeśli nie życzą 

Państwo sobie przetwarzania swoich danych osobowych, bądź dane te winny zostać uaktualnione, bądź usunięte z bazy, prosimy  

o kontakt na wskazany wyżej adres skrzynki e-mailowej. 

Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu zawiadamiania o działalności Polskiego Stowarzyszenie Sędziów Hokeja 

wysyłki materiałów wydawniczych związanych z działalnością stowarzyszenia, na potrzeby bieżącego kontaktu oraz w zakresie 

wykonywania umów na organizację wydarzeń i prowadzenia rejestru członków Polskiego Stowarzyszenia Sędziów Hokeja.   

Gwarantujemy, że spełniamy wszystkie wymogi, jakie nakładają na nas przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo 

dostępu, sprawo sprostowania oraz prawo usunięcia danych oraz prawo ograniczenia ich przetwarzania. 

Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do: 

1.żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych, 

2.żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, 

3.usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, 

4.wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, 

5.przeniesienia Państwa danych osobowych. 

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego. 

 

 

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

Data i podpis  


