
KOSZALIŃSKI KLUB MORSÓW POSEJDON - DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 
 

Imię i nazwisko   ………………………………………………………………………………………………. 

Pesel   ………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres   ……………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon   …………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail   …………………………………………………………………………………………………………….. 

Niniejszym deklaruję chęć wstąpienia do Koszalińskiego Klubu Morsów POSEJDON. Świadomy ryzyka związanego z zimową 

kąpielą w morzu oświadczam, że uczestniczę w kąpielach dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016)*, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Koszaliński 
Klub Morsów POSEJDON (Administratora Danych Osobowych) moich danych osobowych zawartych w deklaracji na 
potrzeby związane z realizacją programu krzewienia zdrowego stylu życia oraz integrowania środowiska „Morsów”. 
Potwierdzam, że zapoznałem się z poniższymi klauzulami informacyjnymi. 
 

Klauzule informacyjne: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Koszaliński Klub Morsów POSEJDON. 
2. Kontakt z wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych – Inspektorem Ochrony Danych, możliwy jest                
za pośrednictwem poczty elektronicznej: morsyposejdon@op.pl oraz strony internetowej: www.koszalin.morsy.pl.  
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu krzewienia zdrowego stylu życia oraz integrowania środowiska 
„Morsów” wskazanego powyżej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. - Rozporządzenia podanego na wstępie*.  
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą jedynie podmioty przewidziane przepisami powszechnie obowiązującego 
prawa oraz organizatorzy programu krzewienia zdrowego stylu życia oraz integrowania środowiska „Morsów”.  
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu i przeprowadzenia programu 
krzewienia zdrowego stylu życia oraz integrowania środowiska „morsów” z uwzględnieniem wymogów wynikających             
z przepisów prawa. 
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (jeśli ma zastosowanie), prawo wniesienia sprzeciwu. Ponadto posiada 
Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby narusza przepisy Rozporządzenia podanego na wstępie*.  
8. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest warunkiem uczestniczenia w programie 
krzewienia zdrowego stylu życia oraz integrowania środowiska „Morsów”. 
 
 
 
 
 
 
Koszalin, dnia ………………………………………..         …………………………………………………………………. 
        Czytelny podpis  
 
 
 
 
 

 


