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Miejscowość  i  data 

 

 
 

Deklaracja Przystąpienia 
do Świętokrzyskiego Stowarzyszenia  

Hodowców Królików Rasowych I Drobnego Inwentarza 
 

Imię (Imiona): …………………………...................… Nazwisko: ……….............…………….…………………  
 
Adres zamieszkania …………………………...............................……………………….………………….……….  
 
PESEL …...........……………. Telefon ….......…………...……e-mail …………........................................  
 
Hodowane rasy królików:  
* ...........................................................................................................................................  

*............................................................................................................................................  

*............................................................................................................................................  

* ...........................................................................................................................................  

* ...........................................................................................................................................  

Hodowane rasy drobiu  
* ...........................................................................................................................................  

* ...........................................................................................................................................  

* ...........................................................................................................................................  

* ...........................................................................................................................................  

*...........................................................................................................................................  

Członek wprowadzający: ….............................................................……………………………  
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Klimontówek 10, 28-340 Sędziszów   tel. 793 477 893    e-mail sshk@sshk.pl    www.sshk.pl|  

 
 



 
 
 Zgłaszam chęć przystąpienia do w/w Stowarzyszenia. Oświadczam, że znany mi jest 
STATUT ŚSHKRIDI, którego zobowiązuję się przestrzegać i dotrzymywać jego postanowień oraz 
stosować się do regulaminów i uchwał władz Związku.  
 
 Deklaruję obowiązek regularnego płacenia składek członkowskich, współdziałać z 
władzami Stowarzyszenia oraz brać czynny udział i sumiennie wykonywać powierzone mi zadania 
jak również stać na straży dobrego imienia Stowarzyszenia.  
 
 Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na publikację moich danych osobowych w witrynie 
internetowej ŚSHKRIDI w celach informacyjnych.  
 
 Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na przesyłanie mi informacji na temat działalności 
Stowarzyszenia, jak również informowania mnie o Walnych Zebraniach za pośrednictwem poczty 
e-mail na adres podany w deklaracji  
 
 
         …………………………….…………      ……………………………………………….  
             (miejscowość, data)              (podpis) 
 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Wypełnia zarząd ŚSHKRIDI:  
 
 
Data przyjęcia : ........……………………………………… 
 
 
Nadano numer Hodowli: ………………......………… 
 
 
Uwagi: .............................................................…………………………………………………............................... 
 
............................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
   …………………………….…………      ……………………………………………….  
             (miejscowość, data)              (podpisy Zarządu) 
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Informacja RODO 

 W związku z wejściem w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, z 
dniem 25 maja 2018 ulegną zmianie europejskie i krajowe standardy ochrony danych 
osobowych. 

 Świętokrzyskie Stowarzyszenie Hodowców Królików Rasowych i Drobnego  
NIP 8631698681 | REGON 260605871 | KRS 0000419429 Adres: Klimontówek 10, 28-340 
Sędziszów jest dysponentem/administratorem Państwa danych osobowych w zakresie 
wynikającym ze współpracy.  
 Podanie danych w deklaracji członkowskiej ma charakter dobrowolny, przy czym, jest 
niezbędne do realizacji celów i zadań statutowych Stowarzyszenia 
 Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe swoich członków wyłącznie w celu 
realizacji celów i zadań statutowych Stowarzyszenia. 
 Stowarzyszenie może przekazywać dane osobowe swoich członków organizatorom 
wystaw. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych są także instytucje publiczne 
uprawnione do odbioru i przetwarzania danych, zgodnie z przepisami prawa, podmioty 
przetwarzające dane w imieniu administratora. 
 Dane osobowe członków Stowarzyszenia są pozyskiwane wyłącznie bezpośrednio na 
podstawie deklaracji członkowskiej. 
 Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenie przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych). 
 Państwa dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania współpracy, a po tym 
okresie, do przedawnienia roszczeń. 
 Zobowiązujemy się do zabezpieczenia Państwa danych zgodnie z przepisami. Za 
rzeczywiste szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego przetwarzania danych odpowiada 
administrator. 

 Podpisanie, opieczętowanie i odesłanie powyższej informacji będzie wyrażeniem 
zgody na przetwarzanie Państwa danych w ściśle określonym celu i zakresie. 

Niniejszą informację sporządzono w oparciu o następujące akty prawne: 

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane RODO; 

2. Projekt Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 5.04.2018 (Druk Sejmowy Sejmu VIII Kadencji nr 
2410); 

3. Projekt Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 
2016/679 z dnia 28.03.2018; 
  
 
 
        …………………………….…………      ……………………………………………….  
            (miejscowość, data)              (podpis) 
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