KLUB FELINOLOGICZNY BALTIC FELINE
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Imię i nazwisko:
Hodowla(przydomek hodowlany):
Miejsce zamieszkania:
Miejsce prowadzenia hodowli:
Adres korespondencyjny:
Numer telefonu:
E-mail:
Strona WWW:
Jestem/byłem* członkiem
Jeżeli tak, wpisz nazwę stowarzyszenia
stowarzyszenia hodowców
Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Klubu Felinologicznego BALTIC FELINE.
Oświadczam, że:
 Nie zalegam w żadnym stowarzyszeniu zrzeszonym w federacji Felis Polonia z
żadnymi składkami, opłatami statutowymi lub innymi zobowiązaniami finansowymi.
 Zapoznałam się/zapoznałem się ze statutem BALTIC FELINE i zobowiązuję się do
przestrzegania jego postanowień, regulaminów i procedur obowiązujących w klubie,
a także uchwał władz stowarzyszenia.
 Zobowiązuję się do terminowego opłacania składki członkowskiej i do niezwłocznego
informowania Baltic Feline o zmianie wszelkich danych teleadresowych.
Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z
późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Klub Felinologiczny BALTIC FELINE (BALTIC FELINE) z
siedzibą w Sopocie przy ul. 23 Marca 96/3 dotyczących mnie danych zawartych w deklaracji członkowskiej w celu wystawiania
dokumentacji hodowlanej oraz realizacji innych czynności wynikających ze statutu Klubu Felinologicznego Baltic Feline.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazywanie moich danych, o których mowa powyżej, organizacjom, z którymi Baltic Feline
współpracuje w ramach działalności statutowej.

Data:

Podpis:

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101
poz. 926 z późniejszymi zmianami) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest stowarzyszenie Klub Felinologiczny Baltic Feline z siedzibą w Sopocie,
ul. 23 Marca 96/3, zwane dalej Baltic Feline.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wystawiania dokumentacji hodowlanej oraz realizacji innych czynności
wynikających ze statutu Baltic Feline i będą udostępniane innym administratorom danych, to jest federacji Felis Polonia oraz
klubom w niej zrzeszonym,
3.Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich poprawienia lub usunięcia.
4. Podanie Baltici Feline danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości rejestracji w stowarzyszeniu.

*Niepotrzebne skreśl.

