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Druk wewnętrzny Jacht Klubu Marynarki Wojennej „Kotwica”, Al. Jana Pawła II 13 B, 81-345 Gdynia, tel. 58 620 49 59, 600 151 244,  
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DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

Jacht Klubu Marynarki Wojennej „KOTWICA” w Gdyni 
małoletniego poniżej 16 roku życia 

 
Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Jacht Klubu Marynarki Wojennej 

,,KOTWICA”. Zobowiązuję się do przestrzegania Statutu Klubu oraz regulaminów. 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej 
deklaracji członkowskiej dla realizacji celów statutowych Klubu. 

 

 …………………         …………..……………. 
        data        podpis  

 

Imię i nazwisko:  ………………………………………..……… Imię ojca: ………………………… 

Data i miejsce urodzenia:  ………………………………………..……………………….…..……… 

Wyrażam zgodę na przynależność wyżej wymienionej osoby do Klubu oraz na jej udział w zajęciach 
żeglarskich i innych czynnościach związanych z przygotowaniem jachtów.  Oświadczam, że wyżej 
wymieniona osoba nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania żeglarstwa. 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych opiekunów zawartych 
w niniejszej deklaracji członkowskiej dla realizacji celów statutowych Klubu. 

Dane opiekunów prawnych 

Imię i nazwisko:  ……………………………….…………..………….. podpis: …….………………….…. 

Adres do korespondencji: ……………………………….……………..……………….…….…………….. 

Adres poczty elektronicznej: …………………………..…………….… nr telefonu: ..................…...….. 

Imię i nazwisko:  ……………………………….…….……..………….. podpis: ……………………..…… 

Adres do korespondencji: ……………………………….……………..……………….…….…………….. 

Adres poczty elektronicznej: ………………………..……………….… nr telefonu: ..................…...….. 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016) informuję, iż: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Jacht Klub Marynarki Wojennej „Kotwica” z siedzibą w Gdyni , Al.  

Jana Pawła II 13B, 
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji celów statutowych Klubu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Prawa o stowarzyszeniach z 
dnia 7 kwietnia 1989 r. 

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie 
4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody 
5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezydent Miasta Gdyni (art. 8 ust. 5 pkt 2 

Prawa o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r.) 
6) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne 
 

CZŁONKOWIE WPROWADZAJĄCY 

1. ................................................................................ podpis .............................................. 

2. ................................................................................ podpis .............................................. 
 

Dołączam bankowe potwierdzenie opłacenia wpisowego na rachunek Klubu: 79 1600 1462 1899 8618 
4000 0001  BNP Paribas Bank Polska S.A. 

Opłata wpisowego w dniu ..........................  Skarbnik Klubu ……………………………… 

Przyjęty w poczet członków JKMW „KOTWICA” uchwałą Zarządu Klubu nr ………….  z 

dnia ....................................                        Sekretarz Klubu ……………….……………… 

mailto:biuro@jkmw-kotwica.pl
http://www.jkmw-kotwica.pl/

