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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w 
deklaracji członkowskiej lub za pośrednictwem mediów elektronicznych (na przykład pocztą 
elektroniczną) przez Klub Szermierzy Warszawianka 

Zostałem poinformowany, że: 

1. Moje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B i f RODO, w zakresie: 
- komunikacji (informacji o treningach, zawodach, wydarzeniach itp.),  
- rozliczeń składek członkowskich,  
- otrzymania Newslettera 

2. Administratorem danych osobowych jest Prezes Klub Szermierzy Warszawianka, a moje 
dane osobowe są – z upoważnienia Prezesa - przetwarzane przez członków Zarządu, 
trenerów oraz księgowego wyłącznie w celach związanych z przynależnością do Klubu 
Szermierzy Warszawianka 

3. Moje dane osobowe nie są przetwarzane w celach handlowych. 

4. Moja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail 
na adres Klub Szermierzy Warszawianka spod adresu, którego zgoda dotyczy.  

5. Pełna i aktualna treść zasad przetwarzania danych osobowych zgodnie z Polityką 
Prywatności oraz zasadami RODO znajduje się na stronie klubu: 
http://kszwarszawianka.pl/privacy-policy/     

 
 
 

Data i Miejsce  Imię Nazwisko 

 

 Podpis 
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