
 

Deklaracja wystąpienia ze Stowarzyszenia 
Brydża Sportowego REBID 

Grodzisk Wlkp., dnia……………………… 

Imię…………………………………………Nazwisko………………………………………………. 

Adres…………………………………………………………………………………….…………….. 

Telefon……………..……………  e-mail; ………..……………………….……............................ 

PESEL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
 

Deklaruję chęć wystąpienie ze Stowarzyszenia Brydża Sportowego 
REBID w Grodzisku Wlkp. 

 
 

Klauzula informacyjna 

TOŻSAMOŚĆ 
ADMINISTRATORA 

Administratorem danych  osobowych  jest  Stowarzyszenie  Brydża  Sportowego  REBID  z  siedzibą  
w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ulicy Bukowskiej 79/6. 

DANE KONTAKTOWE 
ADMINISTRATORA 

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: PabloPCK@op.pl lub pisemnie na 
adres siedziby administratora. 

 
CELE PRZETWARZANIA I 
PODSTAWA PRAWNA 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia oraz realizacji 
działań statutowych, w tym w szczególności dokonywania zgłoszeń członków jako uczestników 
rozgrywek brydżowych, publikowania danych członków wraz z wynikami na stronie internetowej 
stowarzyszenia, a także realizowania działań statutowych Stowarzyszenia. 

ODBIORCY DANYCH LUB 
KATEGORIE ODBIORCÓW 
DANYCH 

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być 
udostępniane   innym   odbiorcom,   na    podstawie    podpisanych    umów    lub    przepisów   prawa, a 
w szczególności Polskiemu Związkowi Brydża Sportowego. 

OKRES 
PRZECHOWYWANIA 
DANYCH 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów 
przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z podpisanych umów lub 
przepisów prawa. 

 
 

PRAWA PODMIOTÓW 
DANYCH 

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do 
przenoszenia swoich danych. 
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia 
zgody przed jej cofnięciem. 

 
PRAWO WNIESIENIA 
SKARGI 

 
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 
danych osobowych: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

INFORMACJA O 
DOWOLNOŚCI PODANIA 
DANYCH 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało 
niemożnością udziału w działaniach realizowanych przez Stowarzyszenie, w oparciu o uregulowania 
statutowe. 

 
 
 

 
Podpis ………….…………………………………….. 
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