
str. 1 

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

PRZYSTĄPIENIA DO POLSKIEGO ZWIĄZKU KAJAKOWEGO 

 

DANE PODSTAWOWE 

Pełna nazwa zgłaszającego ...................................................................................................... 

Adres ......................................................................................................................................... 

NIP ................................................................. REGON ...........................................................  

KRS/EWIDENCJA* ................................................................................................................ 

Rodzaj prowadzonej działalności wg Statutu ........................................................................ 

.................................................................................................................................................... 

Data rozpoczęcia ...................................................................................................................... 

Osoby reprezentujące (imię, nazwisko, kontakt) ……......................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

 

DANE STATYSTYCZNE 

Rodzaje kajakarstwa uprawiane w klubie: 

1. klasyczne: TAK – NIE * 

2. slalom: TAK – NIE * 

3. zjazd kajakowy: TAK – NIE * 

4. kajak polo: TAK – NIE * 

5. smocze łodzie: TAK – NIE * 

6. freestyle: TAK – NIE * 

7. powszechne  TAK – NIE * 

8. SUP  TAK – NIE * 

 

Czy w Klubie trenują: 

1. niepełnosprawni: TAK – NIE * 

2. mastersi: TAK – NIE * 
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Posiadana kadra szkoleniowa (liczba): 

1. trenerów z klasą mistrzowską   

2. trenerów z I klasą trenerską 

3. trenerów z II klasą trenerską 

4. instruktorów 

5. wolontariuszy 

 

Liczba szkolonych zawodników w 

kategorii: 

1. dzieci 

2. młodzików/czek 

3. juniorów/rek mł. 

4. juniorów/rek 

5. młodzieżowców 

6. seniorów/rek 

Dotyczy klubów kajakarstwa powszechnego: 

Liczba członków klubu: ………… 

Liczba organizowanych przez klub imprez rocznie: ………  

Zasięg imprez organizowanych przez klub: klubowy/ogólnopolski* 

Liczba uczestników największej imprezy organizowanej przez klub: ……. 

 

*- niepotrzebne skreślić 

Zgłaszając przystąpienie do Polskiego Związku Kajakowego, przystępujący zobowiązuje 

się do przestrzegania statutu i innych przepisów obowiązujących w Polskim Związku 

Kajakowym  oraz do regularnego opłacania składki członkowskiej. 

 

 

 

...........................................                   ................................................................ 

          (miejsce i data)       (pieczęć zgłaszającego i podpisy osób upoważnionych) 

 

Załączniki: 

1. Statut Stowarzyszenia. 

2. Wyciąg z odpowiedniej ewidencji. 

3. Potwierdzenie nadania numeru NIP i REGON. 

 

Kopie dokumentów załączonych do deklaracji należy opatrzyć poświadczeniem „za zgodność z oryginałem” 

(podpisują osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu). 

 

 

 

 

 

 

/ 

 / 

/ 

/ 

/ 

 

       / 
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 

 

Administrator danych osobowych  
Administratorem danych jest Polski Związek Kajakowy, mający siedzibę w Warszawie  

(01-248) przy ul. Jana Kazimierza 45/U7.  

 

 

Dane kontaktowe administratora  
Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email office@pzkaj.pl lub pisemnie na adres 

siedziby administratora.  

 

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych  
Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować poprzez e-mail  ido@pzkaj.pl lub pisemnie na adres 

siedziby administratora.  

 

 

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania  
Podane dane będą przetwarzane w celach informatycznych i historycznych oraz marketingowych. 

 

 

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych  
Podane dane mogą zostać przekazane do podmiotów, które zajmują się akcjami marketingowymi Polskiego 

Związku Kajakowego oraz przetwarzają dane w celach informatycznych i historycznych. 

 

 

Okres przechowywania danych  
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa oraz dla wypełnienia obowiązków archiwizacyjnych.  

 

 

Prawa podmiotów danych  
Członkowi PZKaj przysługują prawa zgodnie z Rozdziałem III Prawa osoby, której dane dotyczą 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 2016, Nr 119, s. 1, zwanego RODO), tj. prawo do 

żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.  

 

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  
Członkowi PZKaj przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia 

domniemanego naruszenia.  

 

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)  

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa  

Telefon: (22) 860 70 86  

 

 

Źródło pochodzenia danych osobowych 

Dane osobowe zostały uzyskane od organizacji/klubu, którego przedstawicielem jest osoba, której dane zostały 

przekazane 

 

 

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych  
Podanie danych osobowych przedstawicieli klubu jest niezbędne w celach informatycznych i historycznych oraz 

w celach marketingowych. 

 

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 
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