
Nr …………………………… 
(wypełnia Klub)           

 

Deklaracja Członkowska - Członek zwyczajny 

Klub Piłkarski Polonia 1912 Leszno 
 
Oświadczam, że znana jest mi treść Statutu Klubu Piłkarskiego Polonia 1912 

Leszno. W pełni akceptuję jego postanowienia. Wyrażam wolę postępowania zgodnie z 
zawartymi w nich zasadami i zgłaszam chęć przystąpienia do Klubu Piłkarskiego Polonia 
1912 Leszno w charakterze członka zwyczajnego.  

Zobowiązuje się do regularnego opłacania składek członkowskich na zasadach i 
w wysokości ustalanej przez Zarząd oraz wspierania funkcjonowania klubu. 

 

DANE KANDYDATA NA CZŁONKA ZWYCZAJNEGO 
(prosimy o czytelne wypełnienie, drukowanymi literami) 
 

 
 

…………………………………………………………………………………………..…………….. 
IMIĘ I NAZWISKO 

 
 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
ADRES ZAMIESZKANIA (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr budynku i lokalu) 

 
 

……………………………………. 
NR TELEFONU  

 
 

………………………………………….…………………………. 
ADRES E-MAIL  

 
 
Leszno, dn. ……………………………..….………………. 

 
 
……………………………………………………….……….. 

PODPIS 

 
 
 
 
 

WYPEŁNIA ZARZĄD Klubu Piłkarskiego Polonia 1912 Leszno:  
 
 
Data przyjęcia w poczet członków ZWYCZAJNYCH – Leszno, dn. ……………………. 
 
 
Podpisy osób upoważnionych (Prezes lub dwóch Wiceprezesów): 
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Informujemy, że Administratorem podanych w formularzu danych osobowych jest Stowarzyszenie: Klub 
Piłkarski „Polonia 1912 Leszno” z siedzibą w Lesznie przy ul. Górowskiej 49, 64-100 Leszno, 
zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i 
Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000708935. 
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt 
z Administratorem na adres e-mail: info@polonia1912leszno.pl lub w siedzibie Administratora, 
tel. 669735152. 
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przystąpienia do Klubu w charakterze Członka 
zwyczajnego. Częściowo podanie danych wynika z przepisów prawa lub obowiązków realizowanych przez 
Administratora w związku z działalnością statutową. 
 
Przetwarzanie danych odbywa się w następujących celach: 

 za zgodą wyrażoną przez Członka zwyczajnego, jego dane osobowe mogą być przetwarzane w 
celach każdorazowo wskazanych w klauzuli zgody, np. kontaktów telefonicznych przez Administratora 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).  
 

 wykonania zadań statutowych Administratora, w tym w szczególności organizacji zajęć sportowych 
i szkoleniowych przez Administratora, współdziałania z władzami sportowymi państwowymi 
i samorządowymi,  

 dbanie o promocje działalności Administratora – zgodnie z zadaniami statutowymi; 

 tworzenie zestawień i analiz; 

 dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Członkiem zwyczajnym a Administratorem;  

 marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora, w tym w szczególności 
przeprowadzania badań poziomu satysfakcji ze świadczonych przez Administratora usług i jego 
produktów oraz zapraszania do wzięcia udziału w konkursach organizowanych przez Administratora 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), tj. na 
podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest prowadzenie przez niego 
działalności 

 

 obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) w związku z wiążącymi nas 
przepisami prawa. 

 
 
Będziemy przetwarzali Państwa dane w Klubie przez okres członkostwa, a po tym okresie w celach 

archiwalnych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Administrator może przechowywać dane przez 

dłuższy okres, gdy wynika to obowiązku nałożonego na Administratora przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa, np. przepisy nakładające obowiązek przechowywania dokumentacji podatkowej 

przez określony czas. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów lub 

usług Administratora będą przechowywane do czasu wniesienia przez Państwa ewentualnego sprzeciwu 

wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu. W przypadku 

przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – każda osoba ma prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

 Prawo dostępu do danych osobowych. 

 Prawo do sprostowania danych. 

 Prawo do usunięcia danych (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”), o ile zachodzi 
przypadek wskazany w art. 17 ust.1 RODO. 

 Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

 Prawo do przenoszenia danych, 

 Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważają Państwo, 
że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa. 

 
Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są: 

 organy administracji publicznej, 

 podmioty świadczące pomoc prawną; 

 Polski Związek Piłki Nożnej, 

 podmioty zapewniające obsługę sprzętu oraz oprogramowania informatycznego, 

mailto:info@polonia1912leszno.pl
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 podmioty zajmujące się doręczaniem korespondencji, 

 dostawcy usług i materiałów. 
Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami – Administrator wymaga od takich dostawców 
zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych 
osobowych. Aktualna lista naszych odbiorców i sponsorów znajduje się na https://polonia1912leszno.pl/ 
 
 

Zgody: 
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  

 w postaci wizerunku: 

Tak  nie  

 

 na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku: 

Cel: marketing produktów i usług własnych Tak Nie 

na stronie internetowej Klubu Piłkarskiego Polonia 1912 Leszno   

w mediach społecznościowych na kanałach Klubu Piłkarskiego Polonia 

1912 Leszno: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube 
  

na tablicach informacyjnych Klubu Piłkarskiego Polonia 1912 Leszno   

na broszurach, banerach reklamowo-informacyjnych Klubu Piłkarskiego 

1912 Polonia Leszno 
  

 

 na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku: 

Cel: marketing produktów i usług sponsora Tak Nie 

na stronie internetowej Klubu Piłkarskiego Polonia 1912 Leszno   

w mediach społecznościowych na kanałach Klubu Piłkarskiego Polonia 

1912 Leszno: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube 
  

na tablicach informacyjnych Klubu Piłkarskiego Polonia 1912 Leszno   

na broszurach, banerach reklamowo-informacyjnych Klubu Piłkarskiego 

1912 Polonia Leszno 
  

Zgoda dotyczy mojego wizerunku (w formie fotografii cyfrowej, analogowej lub nagrania wideo), 
utrwalonego w trakcie zebrań, konkursów, turniejów, uroczystości i innych wydarzeń tego typu. 
Dodatkowo wizerunkowi może towarzyszyć moje imię i nazwisko.  

 
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym: 

Cel:  kontakt za pośrednictwem Tak Nie 

Poczty elektronicznej  - informacja mailowa   

Telefonu – rozmowa, sms   

 
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych na formularzu 

zgłoszeniowym: 

Cel:  kontakt przez podmioty współpracujące z Klubem Piłkarskim 

Polonia 1912 Leszno za pośrednictwem (inne kluby piłki nożnej) 
Tak Nie 

Poczty elektronicznej  - informacja mailowa   

Telefonu – rozmowa, sms   

 
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych na formularzu 

zgłoszeniowym   

https://polonia1912leszno.pl/
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Cel:  marketingowy (np. zaproszenia na wydarzenia i konkursy, wysyłka 

materiałów na temat produktów i usług,), a w szczególności dla nawiązania 

korespondencji lub kontaktu telefonicznego dotyczącego promocji nowych 

produktów i usług, będących przedmiotem działalności oraz badania 

zadowolenia z dotychczasowej współpracy za pośrednictwem 

Tak Nie 

Poczty elektronicznej  - informacja mailowa   

Telefonu – rozmowa, sms   

 
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych na formularzu 

zgłoszeniowym  

Cel: marketingowy (np. zaproszenia na wydarzenia i konkursy, wysyłka 

materiałów na temat produktów i usług, przeprowadzanie badań poziomu 

satysfakcji, ), a w szczególności dla nawiązania korespondencji lub 

kontaktu telefonicznego dotyczącego promocji nowych produktów i usług, 

będących przedmiotem działalności oraz badania zadowolenia z 

dotychczasowej współpracy przez podmioty współpracujące z Klubem 

Piłkarski Polonia 1912 Leszno (inne kluby sportowe) : 

Tak Nie 

Poczty elektronicznej  - informacja mailowa   

Telefonu – rozmowa, sms   

 
 
 
 
 
 
 

Podpis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podstawy prawne: 

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych)  

2. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880, 1089, z 
2018 r. poz. 650) 

3. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)  
4. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U z 2014 r. poz. 243 ze zm.) 

 
 


