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DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO KLUBU SENIORA 
PRZY POLSKIM ZWIAZKU GŁUCHYCH 

ODDZIAŁ ZACHODNIOPOMORSKI W SZCZECINIE 

 

 

Ja, niżej podpisana/y: .………………………….……………………………………………...…………………. 
(imię, nazwisko) 

Data urodzenia: …………………………………………………………………………………...…………..……. 

 

Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………… 
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer) 

 

Kontaktowy numer telefonu/e-mail: ……………………………………………….………………………… 

 

OŚWIADCZENIE: 

1. Niniejszym deklaruję przystąpienie do Klubu Seniora działającego przy Polskim Związ-

ku Głuchych Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie, z siedzibą przy al. Niepodległo-

ści 22/8, 70-412 Szczecin, oraz aktywne uczestnictwo w działaniach Klubu. 
 

2. Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu Organizacyjnego Klubu                     

i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 
 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Związek Głuchych Oddział Zachodnio-

pomorski w Szczecinie moich danych osobowych, zawartych w niniejszej deklaracji, dla 

potrzeb uczestnictwa w Klubie Seniora. 
 

4. Zgodnie z zapisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04 lutego 

1994 r. (Dz.U. z 2006 r., NR 90, poz. 631, ze zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwa-

lanie i wykorzystywanie oraz powielanie zdjęć i nagrań wideo przedstawiających mój 

wizerunek, wykonanych podczas zajęć organizowanych przez w/w Klub Seniora, bez 

konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, wyłącznie w celu promocji oraz na po-

trzeby funkcjonowania placówki, bez ograniczenia w zakresie czasu, miejsca lub liczby 

egzemplarzy, bądź konieczności uiszczenia na moją rzecz jakichkolwiek dodatkowych 

opłat. Oświadczam, że wyrażenie zgody jest równoznaczne z wykorzystaniem zdjęć i na-

grań z moim wizerunkiem w materiałach promocyjnych publikowanych na stronach in-

ternetowych, jak również poprzez ogólnodostępne środki masowego przekazu. 

 

Szczecin, dnia ……………………………… 

 

 

 
………………………………………………… 

Czytelny podpis członka Klubu 
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KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA CZŁONKA KLUBU SENIORA 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamenty Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych               

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L 

119/14 z 4.5.2016 r.), dalej RODO, informujemy że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Związek Głuchych Oddział Zachodnio-

pomorski, z siedzibą w Szczecinie, al. Niepodległości 22/8, 70-412 Szczecin. 

2) Kontrakt z Administratorem danych jest możliwy pod numerem telefonu: 91 423 26 75, adresem                

e-mail: biuro@pzg.szczecin.pl, adresem: 70-412 Szczecin, al. Niepodległości 22/8. 

3) Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody oraz powszechnie obowiązujących 

przepisów w zakresie danych osobowych. 

4) Podanie danych osobowych wskazanych w deklaracji przystąpienia do Klubu Seniora jest dobrowol-

ne, ale niezbędne do uzyskania członkostwa w Klubie Seniora, brak zgody na przetwarzanie danych 

wiąże się – w konsekwencji – z brakiem możliwości otrzymania członkostwa. 

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są organy administracji rządowej i samorządowej oraz 

inne instytucje – przyznający środki, jakie Administrator pozyskuje na działalność Klubu Seniora,               

w tym: Gmina Miasto Szczecin. 

6) Dane osobowe członków Klubu mogą być przekazywane do Gminy Miasto Szczecin – Urzędu Mia-

sta Szczecin z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1 – Zleceniodawcy zadania publicznego,              

w ramach którego dofinansowana jest działalność Klubu. 

7) Gmina Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobo-

wych; kontakt z nim możliwy jest w Urzędzie Miasta Szczecin, przy pl. Armii Krajowej 1,  70-456 

Szczecin, pod numerem telefonu: 91 424 5702, e-mail: iod@um.szczecin.pl, strona www: 

bip.um.szczecin.pl/chapter_50979.asp 

8) Dane osobowe mogą być przekazywane również innym instytucjom finansującym zadanie publiczne 

– działalność Klubu Seniora. Informacje o takowych zmianach – w przypadku ich wystąpienia -    

Administrator przekazuje, każdorazowo, w formie pisemnej. 

9) Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania do wypełnienia obowiąz-

ku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c RODO) oraz w zakresie, w jakim poda-

nie danych i wyrażenie zgody na ich udostępnienie jest dobrowolne – wyrażona przez Panią/Pana 

zgoda (art. 6 ust.1 lit. a RODO). 

10) Dane osobowe oraz ewidencja wsparcia udzielonego członkom Klubu Seniora, jakie zbierane są na 

potrzeby zadań publicznych, przechowywane są przez okres trwania umów zawartych ze Zlecenio-

dawcami tychże zadań publicznych oraz w okresie archiwizacji dokumentacji związanej z tą umową, 

tj. przez dodatkowy okres archiwizacji – 5 lat licząc od początku roku następującego po roku zakoń-

czenia realizacji projektu. 

11) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody, w dowolnym 

momencie – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

12) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia. 

13) W przypadku wizerunku: będzie on wykorzystywany wyłącznie dla potrzeb dokumentowania uczest-

nictwa w działaniach realizowanych przez Klub, w tym uczestnictwa w działaniach finansowanych  

ze środków publicznych, dla potrzeb własnych. 

14) Administrator nie przekazuje, ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzecie-

go/ organizacji międzynarodowej. 

15) Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie           

stosuje profilowania. 

 

 

………………………………    ……….……………………………… 
     podpis Członka Klubu                                                                            podpisy osób reprezentujących      

 Administratora danych 
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