
 
 

Stowarzyszenie    Klub Sportowy   …...........................dnia…...................... 

 
Podanie o przyjęcie do 

Stowarzyszenia Miłośników Broni Kochambroń.pl 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Imiona i nazwisko            Data i miejsce urodzenia 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adres zamieszkania           PESEL 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Numer dowodu osobistego, data wydania, organ wydający 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adres e-mail            Numer telefonu 
 

Proszę wypełnić drukowanymi literami 

 
 

Ja niżej podpisany, deklaruję chęć przystąpienia do stowarzyszenia „Stowarzyszenia Miłośników Broni           

Kochambroń.pl” z siedzibą w Krakowie nr KRS 0000564280. Oświadczam, że zapoznałem się za statutem              

stowarzyszenia i w pełni akceptuję jego zapisy. Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i                

nie jestem pozbawiony praw publicznych.  

       Z poważaniem 
 

...…................................. 
DECYZJA 

 
Z dniem …............................ postanawiam o przyjęciu/odmowie przyjęcia* wnioskodawcy do         

Stowarzyszenia Miłośników Broni Kochambroń.pl. 

 
Z poważaniem  

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

Członek Zarządu Stowarzyszenia 

Przelew/ Gotówka 

Skąd się o nas dowiedziałeś? 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

* niepotrzebne skreślić 



 
Wykorzystane promocje: 

1. ……………………………….. 

2. ……………………………….. 

3. ……………………………….. 

 

 

Uwagi:  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

Czy wyrażasz zgodę na na przesyłanie informacji o bieżących promocjach i wydarzeniach?  

  tak 

 nie 
 
 
 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Miłośników Broni Kochambron.pl z siedzibą w Krakowie przy ul. Trybuny Ludów 20, nr                   
KRS:0000564280, adres e-mail: info@milosnicybroni.pl 
2. Stowarzyszenie Miłośników Broni Kochambron.pl z siedzibą w Krakowie przy ul. Trybuny Ludów 20 może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, w                  
celu świadczenia usług związanych z realizacją celów statutowych, organizacji szkoleń, przekazywania informacji dotyczących broni i amunicji. 
3. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 2, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom                     
odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych,  w uzasadnionych                  
przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 2, lecz                    
nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa. 
5. Stowarzyszenie Miłośników Broni Kochambron.pl z siedzibą w Krakowie przy ul. Trybuny Ludów 20, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu                  
prawo do:dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO; sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; ograniczenia przetwarzania danych, na                    
podstawie art. 18 RODO; prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 7 RODO 
6. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Stowarzyszenie Miłośników Broni Kochambron.pl z siedzibą w Krakowie przy ul. Trybuny Ludów 20Pani/Pana                   
danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

* niepotrzebne skreślić 

mailto:info@milosnicybroni.pl
http://samorzad.infor.pl/sektor/organizacja/rodo-2018/778083,RODO-rozporzadzenie.html
http://samorzad.infor.pl/sektor/organizacja/rodo-2018/778083,RODO-rozporzadzenie.html

