
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
KLUBU WYŻŁÓW

POLSKIEGO ZWIĄZKU
ŁOWIECKIEGO

1. Imię i nazwisko

2. Adres zamieszkania

3. Tel. kontaktowy, e-mail

4. Data wstąpienia do PZŁ, 

nr legitymacji, okręg PZŁ

5. Data wstąpienia do ZkwP, 

nr legitymacji, 

oddział ZKwP

6. Osiągnięcia w hodowli, 

wystawach i konkursach 

pracy psów 

z grupy VII FCI

7. Pełnione funkcje w PZŁ*

8. Pełnione funkcje 

w ZKwP*

* pole nieobowiązkowe

Data i podpis

…..................
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OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH 

OSOBOWYCH 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Klub Wyżłów PZŁ, którego jestem członkiem, moich 
danych osobowych, a w szczególności mojego imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, 
numeru legitymacji członka PZŁ, numeru legitymacji członka ZKwP oraz adresu e-mail w celu 
zarządzania Klubu Wyżłów PZŁ i przekazywania mi informacji dotyczących Walnych 
Zgromadzeń oraz innych bieżących spraw przez Zarząd Klubu Wyżłów PZŁ, a także w celu 
wykonywania statutowych celów Klubu oraz realizacji przepisów Prawa Łowieckiego i statutu 
Polskiego Związku Łowieckiego. 	

TAK  NIE 
	
	
Zostałem pouczony o przysługujących mi prawach w związku z przetwarzaniem moich danych 
osobowych.	

TAK  NIE 
 
	

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZESYŁANIE KORESPONDENCJI 
DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Zarząd Klubu Wyżłów PZŁ, adresowanej do mnie 
korespondencji, w szczególności: powiadomień o zjazdach delegatów, walnych zgromadzeniach 
Klubu, zawiadomień, informacji i wezwań drogą elektroniczną na podany adres e-mail.  
 
W przypadku zaistnienia przeszkód technicznych lub formalnych uniemożliwiających 
przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną na podany wyżej adres e-mail zobowiązuję się 
powiadomić o tym fakcie Zarząd Klubu Wyżłów PZŁ.  
 
Jednocześnie zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia Zarządu Klubu Wyżłów PZŁ  
o każdej zmianie mojego adresu e-mail. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych dla celów związanych z kierowaną do mnie korespondencją. Jednocześnie 
zastrzegam sobie prawo wycofania niniejszego oświadczenia, w wyniku czego Klub Wyżłów 
PZŁ utraci prawo do przesyłania korespondencji drogą elektroniczną, począwszy od dnia 
następnego po otrzymaniu zawiadomienia o wycofaniu niniejszego oświadczenia. 

TAK  NIE	
 
 

 ……………………………. ……………………………………..  
 data i podpis składającego oświadczenie 
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POUCZENIE 

1. Administratorem danych osobowych jest Klub Wyżłów PZŁ. Zarząd Klubu Wyżłów PZŁ 
upoważnia do przetwarzania danych osobowych członków Zarządu Klubu i członków innych 
organów statutowych. 

2. Przetwarzanie danych osobowych stanowi każdą operację lub zestaw operacji na danych 
osobowych takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, 
adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie 
przez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub 
łączenie, organizowanie, usuwanie lub niszczenie. 

3. Dane osobowe każdego członka Klubu Wyżłów PZŁ będą przechowywane przez okres jego 
członkostwa w Klubie, chyba że przepisy prawa wymagać będą dalszego przechowywania 
danych. 

4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo domagać się od Klubu Wyżłów PZŁ dostępu do swoich 
danych, ich zmienienia lub sprostowania oraz udzielenia informacji w zakresie celu 
przetwarzania, kategorii przetwarzanych danych i okresu przechowywania danych 
osobowych. 

5. Osoba, której dane dotyczą może w każdym czasie domagać się udostępnienia przez Koło 
Polityki Ochrony Danych Osobowych w formie papierowej w siedzibie Klubu w czasie 
urzędowania lub w formie elektronicznej przez przesłanie na wskazany adres poczty 
elektronicznej. 

6. Osoba, której dane dotyczą może w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich 
danych osobowych oraz może domagać się usunięcia danych osobowych przez Klub Wyżłów 
PZŁ. 

7. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Klubu Wyżłów PZŁ jest niezbędne dla 
członkostwa w Klubie. Odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jej 
cofnięcie lub żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych przez Klub uniemożliwi 
wykonywanie podstawowych zadań statutowych przez Zarząd Klubu, a co za tym idzie 
tożsama jest z rezygnacją osoby, której dane dotyczą z członkostwa w Klubie Wyżłów PZŁ. 

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia w każdym czasie skargi do właściwego 
organu ochrony danych osobowych. 

 
     


