
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Jasielski Klub Motorowy

i Ratownictwa Drogowego

Ja niżej podpisany proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Jasielskiego Klubu Motorowego

i Ratownictwa Drogowego w Jaśle. Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu oraz

cele  i  zadania  Klubu,  które  zobowiązuje  się  przestrzegać  i  sumiennie  wypełniać,  poprzez

aktywne uczestnictwo w działalności Klubu i realizację uchwał jego Władz.

1. Nazwisko i Imię: ….....................................................................................................

2. Imię ojca, imię matki: ….............................................................................................

3. Miejsce urodzenia: ....................................................................................................

4. PESEL:  .....................................................................................................................

5. Telefon kontaktowy*: .................................................................................................

6. E-mail*:  .....................................................................................................................

7. Adres zamieszkania: .................................................................................................

8. Dowód osobisty nr, rok wydania: …...........................................................................

9. Wykształcenie: ..........................................................................................................

10.Miejsce pracy/ : .........................................................................................................

Jasło, dnia ,........................., czytelny podpis........................................................

*  Uwaga!  Od 26 października 2011 r. do wystawienia  karty członkowskiej  niezbędne jest  podanie
adresu e-mail i/lub numeru telefonu komórkowego posiadacza karty. Każdego członka klubu, na rzecz
którego zamawiana jest karta należy zapoznać z odpowiednią informacją dotyczącą ochrony danych
osobowych. 
Przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail i/lub nr telefonu komórkowego) jest
niezbędne w celu nadania posiadaczowi karty uprawnień wynikających z programu Show your Card.
Dane te będą wykorzystywane w związku z tym programem do celów statystycznych i kontrolnych.
Dane  mogą  też  być  wykorzystywane  do  informowania  o  innych  korzyściach  wynikających  
z przynależności  do organizacji  zrzeszonej w Polskim Związku Motorowym (PZM).  Dane nie będą
udostępniane  podmiotom trzecim,  za  wyjątkiem podmiotów będących  własnością  PZM lub  w nim
zrzeszonych. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem uczestnictwa w programie Show
your  Card  oraz  innych  programach  i  korzyściach,  obecnych  i  przyszłych,  związanych  
z przynależnością do organizacji  zrzeszonej w PZM. Członek klubu - właściciel  danych ma prawo
żądania  poprawienia  swoich  danych  w  każdym  czasie.  Jednocześnie  zobowiązuje  się  do
informowania PZM o zmianach w danych, pod rygorem utraty świadczeń i korzyści oferowanych przez
PZM członkom zrzeszonych w nim organizacji. Administratorem danych jest Polski Związek Motorowy,
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kazimierzowskiej 66.


