
dane personalne

imię, nazwisko:

nr telefonu:

adres e-mail:

login na forum                

KSHPE CALISIA*:

adres zamieszkania

kod pocztowy, miasto:

ulica, nr:

hodowla

gatunki hodowanych ptaków:

dane personalne

imię, nazwisko:

nr telefonu:

adres zamieszkania

kod pocztowy, miasto:

ulica, nr:

                                                                                                                                      data, podpis

…………………………………………………………………………………………..……….

…………………………………………………………………………………………..……….

Oświadczam, że jestem rodzicem lub prawnym opiekunem ……………………………………..……….............…………              

i niniejszym wyrażam zgodę na jego/jej wstąpienie do Kaliskiego Stowarzyszenia Hodowców Ptaków Egzotycznych 

CALSIA. Upoważniam KSHPE CALISIA do przetwarzania moich danych osobowych dla celów wewnętrzno-

organizacyjnych.

                                                                                            ………………………………………………………
                                                                                                                                      data, podpis

…………………………………………………………………………………………..……….

…………………………………………………………………………………………..……….

…………………………………………………………………………………………..……….

…………………………………………………………………………………………..……….

…………………………………………………………………………………………..……….

…………………………………………………………………………………………..……….

…………………………………………………………………………………………..……….

…………………………………………………………………………………………..……….

…………………………………………………………………………………………..……….

Deklaracja Członkowska

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Kaliskiego Stowarzyszenia Hodowców Ptaków Egzotycznych CALSIA.
Oświadczam, że zapoznałem/am się ze Statutem KSHPE CALISIA i zobowiązuję się do przestrzegania jego 

postanowień oraz wszelkich regulaminów, uchwał i zarządzeń władz naczelnych Stowarzyszenia.

wypełnia Kandydat na Członka

*rejestracja na forum naszej witryny internetowej www.calisiahodowcy.pl umożliwia zapoznawanie się z informacjami udostępnianymi wyłącznie dla Członków KSHPE 

CALISIA (weryfikacja Członków odbywa się na podstawie loginu z forum).

wypełnia Rodzic lub Opiekun Prawny
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

przez Kaliskie Stowarzyszenie Hodowców Ptaków Egzotycznych CALISIA 

 
Niniejszym wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 23 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. 

o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr101, poz.926 z późn.zm.), na przetwarzanie moich 
danych osobowych przez Kaliskie Stowarzyszenie Hodowców Ptaków Egzotycznych CALISIA 
na określonych poniżej warunkach: 
 

Dane dotyczące administratora danych osobowych 
 

Kaliskie Stowarzyszenie Hodowców Ptaków Egzotycznych CALISIA, ul. M. Konopnickiej 14-16/37, 
62-800 Kalisz, KRS: 0000371758, Regon: 301612316, adres internetowy: www.calisiahodowcy.pl 
 

Zakres przetwarzanych danych osobowych 
 

Imię i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania lub pobytu, adres e-mail, 
numer telefonu.  
 

Cele przetwarzania danych osobowych 
 

KSHPE CALISIA będzie przetwarzać powyższe dane osobowe w celu: załatwienia formalności 
związanych z nadaniem przez Polską Federację Ornitologiczną hodowcy cechy identyfikacyjnej, 
przesyłania hodowcy materiałów informacyjnych, umieszczenia na stronie internetowej 
www.calisiahodowcy.pl 
 

Okres przetwarzania danych osobowych 
 

Niniejsza zgoda ma charakter bezterminowy i obejmuje również przetwarzanie przez KSHPE CALISIA 
danych osobowych w przyszłości, pod warunkiem, że nie ulegną zmianie ww. cele przetwarzania 
danych. 
 

Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim 
 

KSHPE CALISIA nie udostępni innym podmiotom posiadanych danych osobowych bez wyraźnej zgody osoby, 
której dotyczą, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego będą stanowić inaczej. 
KSHPE CALISIA zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych poprzez zastosowanie odpowiednich 
środków technicznych i organizacyjnych, przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r .  o ochronie danych 
osobowych. 
 

Prawa członka KSHPE CALISIA związane z przetwarzaniem jego danych osobowych 
 

Członkowi KSHPE CALISIA przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, 
a zwłaszcza prawo do: 
uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych; 
uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się dane jego dotyczące oraz podania w powszechnie zrozumiałej 
formie treści tych danych; 
uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jego dotyczące; 
uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach 
odbiorców, którym te dane są udostępniane; 
żądania niezwłocznego uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego 
wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały 
zebrane z naruszeniem prawa, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane; 
żądania niezwłocznego zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych w określonym celu; 
żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych . 
Członek KSHPE CALISIA może skorzystać z prawa do informacji, o których mowa powyżej, nie częściej niż raz na 
6 miesięcy. KSHPE CALISIA zastrzega sobie termin 30 dni na spełnienie obowiązków informacyjnych. Na wniosek 
członka KSHPE CALISIA udzieli informacji na piśmie. 
 
 
 
 

……….……………………………………….. 
data, podpis 
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