
WNIOSEK O PRZYJĘCIE W POCZET CZŁONKÓW 
Gdyńskiego Stowarzyszenia Paralotniarzy „Glide Club Gdynia” 

Proszę o przyjęcie  w poczet członków Stowarzyszenia jako członek zwyczajny /
członek wspierający *

Imię i nazwisko: .........................................................................................................

firma (dotyczy ośrodka szkolenia): ............................................................................

ubezpieczenie OC (firma , numer, data ważności)......................................................

Adres zamieszkania: ...................................................................................................

Telefon kontaktowy: ...................................................................................................

Adres e-mail: ..............................................................................................................

Uwaga powyżej należy podać kompletne dane pod rygorem nieważności wniosku !

Oświadczam, że zapoznałem/am się ze statutem stowarzyszenia. 

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią POROZUMIENIA Glide Club Gdynia z 43 Bazą 
Lotnictwa Morskiego określające zasady użytkowania przestrzeni powietrznej w strefie MCTR w 
rejonie lotniska Oksywie, które jest załącznikiem do tego wniosku i akceptuję jego postanowienia.

Przyjmuję do wiadomości, że aktualizacja załącznika do POROZUMIENIA (z listą członków)
następuje raz na pól roku.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przekazanie moich danych: imię i nazwisko wraz z numerem 
telefonu do 43. Bazy Lotnictwa Morskiego (organ kontroli lotniska Oksywie) w myśl 
POROZUMIENIA w sprawie wykonywania lotów paralotniami.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikację mojego imienia i nazwiska na stronie internetowej 
Glide Club Gdynia na liście członków i członków wspierających.

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych:
W myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w  
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W oraz w związku z 
wstąpieniem  w  poczet  członków  zwyczajnych  lub  wspierających  Gdyńskiego  Stowarzyszenia  
Paralotniarzy „Glide Club Gdynia” wyrażam świadomą i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych i przyjmuję do wiadomości, że:

1. Administratorem danych i Podmiotem przetwarzającym dane jest Gdyńskie 
    Stowarzyszenie Paralotniowe „Glide Club Gdynia”, ul. Poznańska 10, 81-305 Gdynia 
2. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu:

a. prowadzenia i utrzymywania ewidencji członków Stowarzyszenia,



b. informowania o działaniach i spotkaniach Stowarzyszenia,
c. informowania o zapłaconych i zaległych składkach członkowskich,
d. realizacji celów statutowych Stowarzyszenia określonych w  Statucie Stowarzyszenia,
e. realizacji porozumień, umów ze stronami trzecimi wymagającymi podania spisu członków
    Stowarzyszenia. 

3. moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu kontroli, 
    monitoringu i sprawozdawczości działań Stowarzyszenia; 
4. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania;
5. niniejszą zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie, zgłaszając swoje żądanie do Zarządu  
    Stowarzyszenia, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że wiązać się to będzie z wykluczeniem    
    mnie z grona członków Stowarzyszenia.

Chcę otrzymywać korespondencję wewnętrzną (grupa zamknięta) poprzez wiadomości e-mail 
dostarczane mi na adres podany powyżej.:   TAK / NIE*

..................................................
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

...................................................
CZYTELNY PODPIS WNIOSKODAWCY

________________________________________________________________________________

Decyzja zarządu stowarzyszania: pozytywna / negatywna *

Data, podpis członka zarządu:

* - niepotrzebne skreślić


