
                                         

                     O L S Z T Y Ń S K I     K L U B    M O T O R O W Y   

             im.   Mariana  Bublewicza 
                                                      10-550 Olsztyn   ul. Mickiewicza  9A/1 

     Tel. +48 501 177 440  e-mail: kontakt@okm.org.pl 

                               NIP  739-13-11-698      REGON   510542410       KRS 0000206578 

                        

 

                                        DEKLARACJA CZŁONKOWSKA  
 

1. Imię  i nazwisko……………………………………………………………….. 

2. Data i miejsce  urodzenia……………………………………………………… 

3. PESEL………………………………………………………………………….  

4. Adres mailowy ………………………………………………………………… 

5. Adres zamieszkania …………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

6. Telefon kontaktowy …………………………………………………………… 

7. Data wypełnienia deklaracji …………………………………………………... 

8. Proszę o przyjęcie mnie na członka Olsztyńskiego Klubu Motorowego. 

Stwierdzam, że jest mi znany Statut Klubu i zobowiązuję się do jego   

przestrzegania, a zwłaszcza do:  

 brania czynnego udziału w działalności klubu i dbania o jego dobre imię  

 przestrzegania uchwał i postanowień władz klubu  

 regularnego opłacania składek członkowskich.  

9. Jestem posiadaczem samochodu  zabytkowego, marka  i  rok 

produkcji………………………………………………………………………….. 

 

Olsztyn  dnia……………………  

Podpis ……..…………………...  

 

Zarząd  OKM  Olsztyn  w dniu…………………………… postanowił przyjąć  

Kol…………………………………………………….  do  OKM  jako  członka.  

 

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

                 (sekretarz)                                                             (prezes)                                                                                                                             

 

Pokwitowanie odbioru legitymacji. Legitymację członkowską otrzymałem    

dnia…………………………..                              Podpis………………………..  

 

Skreślony z listy członków OKM  Olsztyn  dnia ……………………... z powodu  

……………………………………………………………………………………. 
 
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Zarząd Olsztyńskiego Klubu Motorowego: 
 
[TAK] / [NIE] danych osobowych 

 

[TAK] / [NIE] zdjęć 

 
w celach informacyjnych, niezbędnych do realizacji zadań statutowych Klubu oraz publikowanie zdjęć 
grupowych z organizowanych spotkań. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych. 
W przypadku zmiany danych osobowych lub kontaktowych zobowiązuję się niezwłocznie zawiadomić 
Klub w formie pisemnej. 
 
Olsztyn dnia……………………………      Podpis……………………… 



 

 

Klauzula informacyjna zgodna z RODO 

 

Informujemy, że: 

 

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej 

powyżej jest: Olsztyński Klub Motorowy im. Mariana Bublewicza z siedzibą w Olsztynie; kod pocztowy 

10-550; ul. Mickiewicza 9A/1; Tel. +48 501 177 440; e-mail: kontakt@okm.org.pl 

 

2. Dane osobowe i zdjęcia zbierane są w celach informacyjnych, niezbędnych do realizacji zadań 

statutowych Olsztyńskiego Klubu Motorowego. 

 

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych w siedzibie Klubu oraz ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania 

przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego po 25 maja 2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

 

4a. Wyrażenie zgody na przechowywanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów 

statutowych Klubu. W przypadku braku wyrażenia zgody nie będzie możliwe przyjęcie w poczet 

członków Klubu. 

 

4b. Wyrażenie zgody na przechowywanie i publikowanie zdjęć grupowych jest dobrowolne. W 

przypadku niewyrażenia zgody, Pani/Pan zobowiązuje się zadbać o to, aby nie uczestniczyć w 

imprezach i spotkaniach organizowanych przez Klub, w których są wykonywane zdjęcia. 

 

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. 
Jedynym wyjątkiem jest podanie informacji: imię, nazwisko, model posiadanego auta w czasie 
wystaw fotograficznych, wystaw aut dla publiczności itp.  
 
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

 

7. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

 

8. Dane osobowe będą przechowywane do złożenia pisemnej informacji o "zapomnieniu" 
zgodnie z Artykułem 17 ust. 1 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które to 
ustanawia prawo do usunięcia danych, znane również jako "prawo do bycia zapomnianym" 
 

 

 

Olsztyn dnia……………..........     Podpis………………….. 


