
CZŁONEK Nr …..............

Deklaracja 
gotowości zdobywania Odznaki

„Znawca Polskich Pomników Historii”

 Zgłaszając chęć dokonania w/w jednocześnie proszę o wpisanie mnie 
do Klubu Znawców Polskich Pomników Historii

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

Data urodzenia ......................................................................................................................

Adres stałego zameldowania 

• miejscowość ...............................................................................................................

• ulica, nr domu .............................................................................................................

• poczta (z kodem) ........................................................................................................

• województwo ..............................................................................................................

•  telefon / e-mail ….......................................................................................................

Adres do korespondencji (proszę podać, jeśli inny niż stałego zameldowania) 

• miejscowość ...............................................................................................................

• ulica, nr domu .............................................................................................................

• poczta (z kodem) ........................................................................................................

• województwo ............................................................................................................. 

• telefon / e-mail …....................................................................................................... 
 

Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo, na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 95/56/WE (dalej,  jako:
„RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z regulacji o
ochronie danych osobowych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Klub Znawców Polskich Pomników Historii, ul. Grochowska 243/245 lok.53, 04-001 Warszawa,, e-mail: klub@pph.info.pl   

2. Administrator  wyznaczył  osobę  odpowiedzialną  za  nadzorowanie  przetwarzania  danych  osobowych,  z  którą  można  się  skontaktować  we  wszystkich  sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, kierując korespondencję na adres  wskazany powyżej, lub
poprzez adresem e-mail klub@pph.info.pl

mailto:klub@pph.info.pl
mailto:klub@pph.info.pl


3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

a) obowiązków prawnych ciążących na administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),

b) zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e Ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych),

c) umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b
Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),

d) zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych).

4. Dane osobowe mogą zostać udostępnione upoważnionym pracownikom Klubu Znawców Polskich Pomników Historii, jednostkom organizacyjnym PPH, podmiotom
uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, które wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną lub takimi, z którymi
Klub Znawców Polskich Pomników Historiii zawarł umowę, w szczególności: firmy, operatorzy pocztowi, jednostki samorządowe, kancelarie prawnicze itp.

5. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy prawa.

6. Osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator danych, posiada prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):

a) dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),

b) sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),

c) usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),

d) ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),

e) przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),

f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)

g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Podanie danych osobowych jest warunkiem przystąpienia do klubu. Aby umożliwić  działalność klubu i realizację celów umowy istnieje obowiązek podania swoich
danych osobowych. W takim przypadku podanie danych jest warunkiem zwarcia umowy.

8. Osoba, której dane dotyczą, posiada również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania,
że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

9. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.

10. Dane osobowe nie są przetwarzane przez Administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

Data                                                                                                    Własnoręczny  podpis 

......................................                                      ....................................................................
W przypadku osób niepełnoletnich podpis składają prawni opiekunowie

________________________________________________________________________
W y p e ł n i a  K Z PPH 

Data przyjęcia: 

Wydano: książeczkę 
               odznakę 


	Klauzula informacyjna

