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ZGŁOSZENIE CZŁONKOWSKIE  

DEKLARACJA 

Ja, niżej podpisany(a) ………………………………………………………………………………………........ 

proszę o przyjęcie mnie w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia o nazwie Lokalny Ośrodek 

Sportowy „LOS” z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Dębowa 18A, 05-100.   

Oświadczam, że znane mi są postanowienia Statutu, cele i zadania Stowarzyszenia. Jednocześnie 

zobowiązuję się do ich przestrzegania, aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia, 

godnego reprezentowania jego wizerunku i sumiennego wypełniania uchwał władz.  

Mając na względzie dobro Stowarzyszenia i jego własności intelektualnej zobowiązuję się do ochrony i 

zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych, chyba że ujawnienie tych informacji zostanie 

umożliwione uchwałą Zarządu Stowarzyszenia lub będzie wymagane przepisami prawa polskiego. 

Akceptuję, że jako Informacje Poufne rozumiane będą wszelkie opracowane przez Stowarzyszenie lub 

z jego udziałem raporty, biznes plany, plany handlowe, analizy, opracowania, sprawozdania, projekty, 

wzory, próbki, procesy technologiczne i ich opisy, informacje o negocjacjach, ustaleniach i umowach z 

potencjalnymi i aktywnymi sponsorami oraz członkami wspierającymi, z dostawcami usług, jak 

również bazy danych, oprogramowanie, procedury, algorytmy, receptury, usprawnienia, know-how, 

w całości lub w dowolnej ich części.  

Oświadczam, że moje wstąpienie w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia ma charakter 

dobrowolny i niewymuszony.  

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia: .................... własnoręczny podpis: ............................................................... 

  



 Lokalny Ośrodek Sportowy LOS 

ul. Dębowa 18A, 05-100 Nowy Dwór Maz. 

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 2015/Z/0001 v2 z dn. 1 września 2022 r. 

 

ZGŁOSZENIE CZŁONKOWSKIE  

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

W związku ze złożeniem zgłoszenia członkowskiego poniżej przedstawiam swoje dane osobowe 

niezbędne do realizacji zadań i celów statutowych Lokalnego Ośrodka Sportowego LOS, i zobowiązuję 

się do ich aktualizacji zgodnie art. 13, pkt. 1, ust. (e) Statutu.  

Przyjmuję do wiadomości, iż Administratorem Danych Osobowych jest Lokalny Ośrodek Sportowy 

LOS, ul. Dębowa 18A, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki. 

 Akceptuję przedstawione poniżej warunki przetwarzania podanych poniżej danych osobowych i 

potwierdzam zapoznanie się z nimi. 

Poniżej przedstawiam dane osobowe:  

1. Nazwisko i imiona:   ……………………………………………………………… 

2. Data i miejsce urodzenia:  ……………………………………………………………… 

3. Obywatelstwo:   ……………………………………………………………… 

4. Miejsce zamieszkania:   ……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

5. PESEL:    ……………………………………………………………… 

6. Numer telefonu:   ……………………………………………………………… 

7. Adres e-mail   ……………………………………………………………… 

 

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia: .................... własnoręczny podpis: ............................................................... 
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Klauzula informacyjna dot. przetwarzania Pani/Pana danych osobowych  

jako Członka stowarzyszenia LOS 

Administratorem danych osobowych jest Lokalny Ośrodek Sportowy „LOS” (dalej „LOS”), z siedzibą 

ul. Dębowa 18A, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki. 

Jak przetwarzamy dane w związku z Pani/Pana wstąpieniem w poczet Członków zwyczajnych 

LOS? 

1) Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, numer PESEL, 

adres zamieszkania, dane kontaktowe oraz informacje dot. obywatelstwa; 

Dane te przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1, lit. b) tj. w celu realizacji umowy członkostwa (art. 

6 ust. 1 lit. b RODO). Dane osobowe Członka stowarzyszenia mogą być przetwarzane również ze 

względu na uzasadniony interes organizacji, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń 

wynikających z realizacji stosunku członkostwa (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Brak płatności składek 

członkowskich może bowiem stanowić podstawę do wystąpienia przez organizację przeciwko 

członkowi (lub byłemu członkowi) z roszczeniami o ich zapłatę.  

Dane osobowe członków stowarzyszenia mogę być przetwarzane także w celu realizacji obowiązków 

organizacji wynikających z przepisów ustawy o rachunkowości w związku z koniecznością 

ewidencjonowania wpływu składek członkowskich do kasy lub na konto bankowe stowarzyszenia (art. 

6 ust. 1 lit. c RODO).  

Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów ich przetwarzania wskazanych 

powyżej.  

3) Odbiorcami danych mogą być instytucje administracji publicznej sprawujące nadzór nad 

stowarzyszeniami – dla LOS będzie to Starostwo Powiatowego powiatu nowodworskiego w Nowym 

Dworze Mazowieckim, a także inne instytucje, względem których LOS sporządza i przedstawia raporty 

finansowe, organizacyjne i merytoryczne.  

W przypadku zdjęć zamieszczonych na portalu Facebook® odbiorcą może być firma Facebook - jako 

organizacja trans-narodowa. Serwery portalu Facebook, na których przechowywane są zdjęcia  

i materiały video, mogą znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, a za ich 

zabezpieczenie odpowiada firma Facebook®.   
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Odbiorcami danych w zakresie wizerunku (zdjęć) mogą być także Sponsorzy Lokalnego Ośrodka 

Sportowego "LOS" wyszczególnieni na stronie www.ndmlos.org.pl w zakładce "Sponsorzy", którym 

możemy udostępniać zdjęcia z wydarzeń, zawodów i innych aktywności LOS w celach promocyjnych.  

Odbiorcami danych w formie zdjęć zamieszczanych na stronie internetowej jest także firma hostingowa 

– IQ.PL Sp. z o.o., na której serwerach „LOS” prowadzi stronę internetową www.ndmlos.org.pl.  

Dane dot. wizerunku będą przechowywane na stronie internetowej w formie zdjęć przez okres 3 lat, a 

w formie zdjęć opublikowanych w portalu Facebook przez okres utrzymywania profili LOS: 

- facebook.com/ndmlos, 

- facebook.com/losnowydwormazowiecki, 

- facebook.com/ndmlosciezary. 

Jak przetwarzamy dane w związku ze wsparciem finansowym udzielanym naszemu 

stowarzyszeniu oraz składkami klubowymi?  

1) Przetwarzane dane obejmują dane gromadzone w związku z wykonaniem przelewu na nasz 

rachunek bankowy - najczęściej są to informacje o imieniu, nazwisku, adresie właściciela rachunku, z 

którego dokonano przelewu darowizny lub wpłaty składki klubowej. 

2) Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6, ust. 1, lit. c RODO - spełnienie 

obowiązków prawnych Administratora wynikających z Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 z późn. zm.) (dalej "UoR") i Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

r. - Prawo bankowe (Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939 z późn. zm.).    

3) Odbiorcami tych danych są podmioty obsługujące rachunkowość stowarzyszenia Lokalny Ośrodek 

Sportowy "LOS" na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych. 

4) Dane zawarte w wyciągach bankowych są przechowywane zgodnie z przepisami art. 74 ust. 2, pkt 

8 UoR - a więc przez okres 5 lat.   
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Inne istotne informacje  

Przysługuje Państwo także prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo 

do przenoszenia danych.    

Mając na względzie dobro Państwa i Dzieci „LOS” dba o ochronę powierzonych jej danych osobowych 

i w tym celu udostępnia punkt kontaktowy dot. ochrony danych osobowych, z którym mogę się 

skontaktować, przesyłając e-mail na adres zarzad@ndmlos.org.pl.   

Posiadacie Państwo także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(https://www.uodo.gov.pl/, ul. Stawki 2, Warszawa).   

Państwa dane ani dane Państwa dzieci nie będą podlegały profilowaniu ani automatycznemu 

podejmowaniu decyzji. 


