
Załącznik Nr 1 Deklaracja dotyczy  

Członka Honorowego 

Deklaracja członkowska Stowarzyszenia  

Związek Strzelecki, uchwalona Uchwałą  

Nr 67/2017 Komendy Głównej 

z dnia 30.07.2017 r. 

 

 

  

 

 

 

HONOROWA 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

ZWIĄZKU STRZELECKIEGO 

  

 

 Ja ................................................................................ niebędący członkiem 

ZWIĄZKU STRZELECKIEGO (dalej ZS) wyrażam zgodę na wpisanie mnie 

w szeregi ZS jako Członka Honorowego. 

 Jako Członek Honorowy ZS zobowiązuję się postępować zawsze w sposób 

godny i etyczny tak, by poprzez swoje zachowanie stawać się niejako strzeleckim 

ambasadorem wśród społeczeństwa.  

 Deklaruję, że nie będę postępował w sposób, który mógłby przynieść 

szkodę ZS, ale kierować się zawsze będę dobrem Rzeczypospolitej Polskiej. 
  

 

 

 

...........................................................................          ................................................................. 
     (data rejestracji podpis Komendanta Oddziału            (data i podpis osoby wypełniającej)  

         i pieczęć okrągła jednostki terenowej ZS) 

 

 

 

 

 

 

 
Deklaracja zawiera dodatkowe zintegrowane i podpisane załączniki tj.: 

Kwestionariusz osobowy. 

Oświadczenie o niekaralności. 

Klauzule dotyczące ochrony danych osobowych, wykorzystania wizerunku, sposobu działania Związku Strzeleckiego oraz zobowiązania 

w sprawie zachowania godnego i nienarażającego na szwank miana „Strzelec ZS”.  

 



KWESTIONARIUSZ OSOBOWY 

Ja niżej podpisa-ny/na* 

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

2. Data i miejsce urodzenia: .............................................................................. 

3. Imię ojca i matki: ........................................................................................... 

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

5. Adres do korespondencji: ............................................................................... 

6. Obywatelstwo: ................................................................................................ 

7. PESEL:............................................................................................................ 
8. Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz organ, który 

wystawił dokument: ........................................................................................ 

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

9. Telefon: ............................... E-mail: ............................................................. 

10. Wykształcenie: ............................... Zawód: .................................................. 

11. Działalność w organizacjach strzeleckich: ..................................................... 

12. Stosunek do służby wojskowej: ..................................................................... 

13. Służba w innych formacjach mundurowych: ................................................. 

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

14. Pozwolenie na broń: ....................................................................................... 

15. Uprawnienia instruktorskie: ........................................................................... 

Oświadczam, że nie byłem/nie byłam* kara-ny/na* za jakiekolwiek przestępstwo 

i nie jest prowadzone w stosunku do mnie postępowanie o przestępstwo ścigane 

z oskarżenia publicznego w rozumieniu właściwych przepisów. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w realizacji działań 

statutowych ZS (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: 

Dz. U. 2016 r. poz. 922).  

KLAUZULE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, 

WYKORZYSTANIA WIZERUNKU, SPOSOBU DZIAŁANIA ZWIĄZKU 

STRZELECKIEGO ORAZ ZOBOWIĄZANIA W SPRAWIE 

ZACHOWANIA DOBREGO IMIENIA ZWIĄZKU STRZELECKIEGO 
1. Zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. 1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.), jako osoba pełnoletnia, przyjmuję do wiadomości, że: 

1) administratorem danych osobowych wskazanych powyżej jest Związek Strzelecki z siedzibą 
w Radomiu (26-600) przy ul. Andrzeja Struga 1, 

2) dane osobowe wskazane powyżej przetwarzane będą jedynie dla celów działalności statutowej 

prowadzonej przez Związek Strzelecki i nie będą one udostępniane innym podmiotom, 
3) źródłem danych osobowych dotyczących wskazanego powyżej jest osoba podpisująca niniejsze 

oświadczenie, 
4) istnieje prawo dostępu do podanych powyżej danych osobowych, a także możliwość 

ich poprawiania, 

5) w przypadkach, gdy przetwarzanie danych osobowych wskazanych powyżej będzie niezbędne dla 
wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, jak również wówczas, 

gdy przetwarzanie takie będzie niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów 

administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie to nie będzie naruszać praw 
i wolności osoby, której dane dotyczą – art. 23 ust. 1 pkt 4-5 ww. ustawy, to wówczas: 

a) istnieje możliwość wniesienia pisemnego oraz umotywowanego żądania zaprzestania 
przetwarzania danych osobowych z uwagi na szczególną sytuację, osoby, której dane te dotyczą, 

b) istnieje możliwość wniesienia sprzeciwu, gdy administrator danych zamierza przetwarzać dane 

osobowe w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu 
administratorowi danych.  

2. Wyrażam zgodę na użycie mojego wizerunku do celów statutowych Związku Strzeleckiego 

i w konsekwencji na: 
1) fotografowanie, 

2) rejestrowanie audiowizualne wszystkich działań związanych z działalnością statutową Związku 
Strzeleckiego, także tych, w których będę uczestniczyć, 

3) użycie mojego wizerunku, w związku z działalnością statutową prowadzoną przez Związek 

Strzelecki, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631 

z późn. zm.), bez ograniczeń co do czasu i ilości. 
3. Zobowiązanie: jestem świado-my/ma*, że warunkiem honorowego członkostwa w Związku 

Strzeleckim jest zachowanie zawsze godne i nie narażające na szwank miana „Strzelec ZS”. 

  

 

 

........................................................................... 
(data i podpis osoby wypełniającej) 

 
 

*Niepotrzebne skreślić                                          Wypełnić czytelnie drukowanymi literami! 

 


