KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ
w KATOWICACH
Nazwisko i imię:
.........................................................................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia:
.........................................................................................................................................................................
Adres, telefon, e-mail:
........................................................................................................................................................................
Przynależność do parafii:
........................................................................................................................................................................
Wykształcenie: ..............................................................................................................................................
Zawód wykonywany: ...................................................................................................................................
Zainteresowania:
........................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………….
Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach.
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się ze Statutem Klubu i zobowiązuję się do przestrzegania jego
przepisów. Zobowiązuję się opłacić wpisowe, oraz regularnie płacić składki miesięczne w wysokości
uchwalonej przez Zarząd Klubu.
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Klub Inteligencji
Katolickiej w Katowicach w celach statutowych.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałam/zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania lub
żądania usunięcia.

………………………, dnia ...........................................

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

podpis
Czytelne podpisy członków wprowadzających:
1. .........................................................................
2. .........................................................................
Decyzją Zarządu KIK w Katowicach z dnia ...........................
przyjęto w poczet członków Klubu.
Za Zarząd:..............................................................................

Informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach z siedzibą
w Katowicach, 40-014 Katowice, pl. ks. Emila Szramka 2 lok. 13, KRS: 0000068764, zwany dalej
Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
2) inspektorem danych osobowych u Administratora jest Andrzej Dawidowski e-mail:
a.dawidowski@gmail.com
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach statutowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z dnia 24 maja 2018 r. poz. 1000);
5) podanie danych jest niezbędne do powstania członkostwa w Stowarzyszeniu, co w przypadku niepodania
danych jest niemożliwe;
6) posiada Pani/Pan prawo do:


żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych,



wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,



przenoszenia danych,



wniesienia skargi do organu nadzorczego,



cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres członkostwa w Stowarzyszeniu.

