
                               DEKLARACJA  CZŁONKOWSKA
             STOWARZYSZENIA  ZWIĄZEK  HODOWCÓW 
         KRÓLIKÓW RASOWYCH  I DROBIU OZDOBNEGO

Ja, niżej podpisany(a)………………………………………   proszę o przyjęcie mnie w poczet 
członków  ZWIĄZKU HODOWCÓW KRÓLIKÓW RASOWYCH I DROBIU OZDOBNEGO   

w charakterze
   1. członka zwyczajnego*                2. członka małoletniego*

Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutowe , cele i zadania Stowarzyszenia.
Jednocześnie zobowiązuję się do ich przestrzegania, aktywnego i czynnego uczestnictwa

w działalności Stowarzyszenia i sumiennego wypełniania uchwał władz. Zgodnie ze
statutem regularnie opłacać co roczne  składki członkowskie, a nadto strzec godności

dobrego imienia  ZHKRIDO.

                                                                                                                                             
               Miejscowość                                                                     data                                                       czytelny podpis

       

        Poniżej przedstawiam dane osobowe:
• Nazwisko i imię ……………………………………………………………………………………..
• Data  urodzenia………………………………..Pesel...................................................
• Adres zamieszkana …………………………………..…………………………………………….
• Kod pocztowy ……………………………….poczta……………………………………………...
• Telefon ……………………………………… Adres e-mail: …………………………………....

Jestem hodowcą  królików/drobiu* od  roku ………………..... i posiadam w swojej
hodowli..............szt. matek (samic ) oraz drobiu ..............szt. zwierząt

rasowych z rodowodem i oznakowane. W skład który wchodzą rasy :

   Króliki :                                                                                 Drób :

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                               



   Jednocześnie wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*  na przechowywanie i 
przetwarzanie, oraz opublikowanie na stronie internetowej www.zhkr.  info.  p  l/ danych 
osobowych i zdjęć przez zarząd Stowarzyszenia ZHKRiDO :
I również  wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przesyłanie mi powiadomień na
temat  działalności  Stowarzyszenia  ZHKRIDO,  jak  i  powiadamiania  mię  o  Walnych
Zebraniach     drogą elektroniczną ,telefonicznie ,e-mail  i na adres korespondencyjny
pocztowy.
W celach informacyjnych, niezbędnych do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia
oraz  publikowanie  zdjęć  grupowych  z  organizowanych  spotkań.  (Rozporządzenie
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  95/46WE)  zwane
RODO;
(Projekt Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 5.04.2018(Druk Sejmowy Sejmu
VIII Kadencji nr 2410);
( Projekt Ustawy o zmianie niektórych ustaw  w związku z zapewnieniem stosowania
rozporządzenia  2016/679 z dnia 28.03.2018
W przypadku zmiany danych osobowych lub kontaktowych zobowiązuję się niezwłocznie
zawiadomić Stowarzyszenie w formie pisemnej.

                                                                                                                                                              
            Miejscowość                                                       data                                                                  czytelny podpis   

WYPEŁNIA  ZARZĄD ZHKRIDO

Uchwała Zarządu

Uchwałą Zarządu ZHKRIDO nr:………………………….z dnia………………………………….......
przyjmuje się Pana/Panią …………………………………………..w poczet członków ZHKRIDO
w charakterze Członka: Zwyczajnego / Małoletniego* i przyznaję się Panu/Pani Nr. Ew. 
Hodowli oraz legitymację z  numerem:
  
    KM LEG. NR.

                                                                                                         Zarząd w składzie:   
                                                                 

      
                                                                

                                                                

                                                                

                                              data                                                                                                                     
           miejscowość                                                                                                      

http://www.zhkr.pl/
http://www.zhkr.pl/
http://www.zhkr.pl/


                                                 Klauzula informacyjna RODO

W związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych i wejściem ich w życie  od
25 maja 2018 uległy zmianie europejskie i krajowe zmiany ochrony danych osobowych.

Informujemy że:
Związek Hodowców Królików Rasowych i Drobiu Ozdobnego z siedzibą przy ulicy
Myśliwska 10 , 05-340 Kołbiel , adres e-mail: zhkrido@op.pl       
                  REGON 145972050    |   NIP 5322043265 |  KRS 0000409324   
jest  administratorem  i  dysponentem  Państwa  danych  ,  wskazanych   w  zgodzie  na
przetworzenie danych przez ZHKRIDO w zakresie  wynikających ze współpracy.
Przysługuję Państwu prawo dostępu do treści danych w siedzibie Stowarzyszenia oraz
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu ,
żądania  zaprzestania  przetwarzania  i  przenoszenia  danych,  jak  również  prawo  do
cofnięcia  zgody  w  dowolnym momencie  oraz  prawo  do  wniesienia  skargi  do  organu
nadzorczego ( Urząd Ochrony Danych Osobowych ).
Dane osobowe i zdjęcia zbierane są w celach informacyjnych, niezbędne są do realizacji
zadań statutowych Stowarzyszenia ZHKRIDO.
ZHKRIDO może przekazywać Pani/Pana dane osobowe swoim członkom i organizatorom
wystaw.
Odbiorcami państwa danych mogą być też instytucje publiczne uprawnione do odbioru i
przetwarzania danych,  zgodnie z przepisami prawa, a także podmioty przetwarzające
dane w imieniu administratora.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu członkostwa w ZHKRIDO, oraz do
czasu przedawnienia roszczeń.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jednak niezbędne w celu wykonania
zadań  statutowych  ZHKRIDO.  Konsekwencją  niepodania  danych  wymaganych  przez
Stowarzyszenie jest brak możliwości wstąpienia w poczet członków.
Zobowiązani jesteśmy do zabezpieczenia  Pani/Pana danych zgodnie z przepisami.  Za
szkody  wyrządzone  w  wyniku  nieprawidłowo  przetwarzania  danych  odpowiada
administrator.  Dane  osobowe  naszych  członków  są  pozyskiwane  tylko  i  wyłącznie
poprzez deklarację członkowską.
Podpisanie  i  odesłanie  klauzuli  informacyjnej  jest  wyrazem  zgody  na
przetwarzanie Pani/Pana danych  w określonym celu i zakresie.

                                                                                                                                                                
         miejscowość                                                        data                                                     czytelny  podpis

  


