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DEKLARACJA  

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Poznańskiego Klubu Kotów Rasowych „AmoFeles”  

                   imię i nazwisko:…………………………………………………………………………. 

                adres zamieszkania:……………………………………………………………………. 

                nr telefonu:………………………………………………………………………………. 

                adres e-mail:…………………………………………………………………………….. 

                nazwa hodowli:…………………………………………………………………………..  

                ID hodowli:……………………………………………………………………………….. 

                strona www:……………………………………………………………………………… 

                hodowane rasy i ilość kotów:…………………………………………………………...  
 

  

 

 

 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Poznański Klub Kotów Rasowych 

„AmoFeles”, z siedzibą: 61-312 Poznań, ul. Ostrowska 355, danych zawartych w deklaracji członkowskiej w 

celu wystawiania dokumentacji hodowlanej oraz realizacji innych czynności wynikających ze statutu PKKR 

AmoFeles. Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazywanie moich danych, o których mowa powyżej, 

organizacjom z którymi PKKR „AmoFeles” współpracuje w ramach działalności statutowej. 

 

              

                                                  ……………………… 

                   data i  podpis  
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                                                               KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1),dalej w skrócie „RODO”, informuję, że:  

1. Administratorem danych jest Stowarzyszenie Poznański Klub Kotów Rasowych „AmoFeles”, z siedzibą: 61-312 Poznań, ul. Ostrowska 355, 

wpisane do KRS nr 0000936581. 

2. Administrator przetwarzana dane  osobowe w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających ze statutu Stowarzyszenia. 

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: 

a) w celu realizacji stosunku członkostwa  (art. 6 ust. 1 lit. b); 

b) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c ); 

c) prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora w związku z prowadzoną działalnością statutową (art.6 ust.1 lit.f)  

4. Obowiązek podania danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne dla członkostwa w Stowarzyszeniu. 

5. Przetwarzane dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:  

a) podmiotom wspierającym Administratora w wykonywaniu jego obowiązków, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na 

rzecz Administratora;  

b) organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów 

administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.  

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, tj.: 

a) dla dochodzenia ewentualnych roszczeń w ramach, których dane osobowe były przetwarzane – do upływu okresu przedawnienia 

określonego przepisami; 

b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności statutowej 

– przez okresy wskazane w tych przepisach lub przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora; 

c) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda na przetwarzanie danych - do czasu wycofania tej zgody; 

d) w zakresie realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora dla wewnętrznych celów administracyjnych Administratora 

oraz ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności statutowej - do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów 

Administratora (nie dłużej jednak niż przez 10 lat) stanowiących podstawę tego przetwarzania, lub do czasu wniesienia osoby, 

której dane dotyczą sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. 

7. W związku przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych osobom, których dane są przetwarzane przysługują odpowiednie 

prawa wynikające z RODO:  

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;  

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”);  

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  

e) prawo do przenoszenia danych osobowych;  

f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.  

8.  W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do 

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

9.  W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO, osobie której dane dotyczą 

przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa 

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu i nie będą profilowane. 

 

                                                                                                                                                 ………………………………………… 

  data i podpis 

 

 

 


