
Deklaracja CZŁONKA

Towarzystwa Piłkarskiego OSTROVIA 1909

Ja, niżej podpisany(a) 

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

(imię i nazwisko)

wnoszę  o  przyjęcie  mnie  w  poczet  Członków  Towarzystwa  Piłkarskiego  OSTROVIA  1909  z

siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim 

                                                     

........................................................ ........................................................ 

                       (data i miejscowość) (własnoręczny podpis)                             

                                                                Towarzystwo Piłkarskie ”OSTROVIA 1909”
                                                               ul. Wrocławska 18, 63-400 Ostrów Wlkp.

                                                       NIP: 622-19-68-909    REGON: 250666001    KRS: 0000332739
                                                                  konto: 34 8430 0009 2002 0024 7506 0002

        www.ostrovia1909.pl        klub@ostrovia1909.pl

http://www.ostrovia1909.p/


Ja, niżej podpisany(a) ..................................................................……………………………

a) Oświadczam, że zapoznałem(am) się ze statutem stowarzyszenia Towarzystwo Piłkarskie OSTROVIA 1909 i

znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania klubu;

b) Zobowiązuję się płacić składkę członkowską w wysokości  i  terminach określonych przez Walne Zebranie

Towarzystwa Piłkarskiego OSTROVIA 1909, na konto nr 34 8430 0009 2002 0024 7506 0002, prowadzone w

Banku  Spółdzielczym  w Raszkowie  Oddział  w  Ostrowie  Wielkopolskim,  do  czasu  złożenia  deklaracji  o

rezygnacji z członkostwa; 

c) Wyrażam / nie wyrażam * zgodę(y) na umieszczenie swoich danych zawartych w niniejszej deklaracji w bazie

danych Towarzystwa Piłkarskiego OSTROVIA 1909 i wykorzystanie ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o

ochronie danych osobowych - Dz. U. nr 133 poz. 883;

d) Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) o tym, że administratorem moich danych jest Towarzystwo

Piłkarskie OSTROVIA 1909, moje dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom działającym na rzecz

Towarzystwa Piłkarskiego OSTROVIA 1909, mam prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich

poprawiania i uzupełniania zgodnie ze stanem aktualnym oraz mam prawo do wycofania na moją pisemną

prośbę moich danych z bazy danych zarządzanej przez Towarzystwo Piłkarskie OSTROVIA 1909;

e) Zobowiązuję  się  informować  Towarzystwo  Piłkarskie  OSTROVIA 1909  o  każdorazowej  zmianie  moich

danych, umieszczonych w części informacyjnej poniżej, w terminie 7 (siedmiu) dni od chwili ich zmiany;

f) Oświadczam,  że  wyrażam zgodę  na  przesyłanie  zaproszenia  i  informacji  o  Walnym Zebraniu  na  podany

poniżej  numer  telefonu  /  e-mail*,  co  będzie  równoznaczne  z  prawidłowym  zawiadomieniem  o  terminie

Walnego Zebrania.

 

Imię

Nazwisko

PESEL

Adres zamieszkania

Numer telefonu

Adres e-mail 

                                                                      

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

                                                               (własnoręczny podpis) 

*niepotrzebne skreślić

                                                                Towarzystwo Piłkarskie ”OSTROVIA 1909”
                                                               ul. Wrocławska 18, 63-400 Ostrów Wlkp.

                                                       NIP: 622-19-68-909    REGON: 250666001    KRS: 0000332739
                                                                  konto: 34 8430 0009 2002 0024 7506 0002

        www.ostrovia1909.pl        klub@ostrovia1909.pl

http://www.ostrovia1909.p/

