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DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

ZWIĄZKU STRZELECKIEGO 

 

 Ja ...................................................................................... składam wniosek 

o przyjęcie mnie w szeregi ZWIĄZKU STRZELECKIEGO (dalej ZS) jako 

członka zwyczajnego (czynnego).  

 Zobowiązuję się: postępować zgodnie ze statutem ZS, który jest mi znany. 

W sprawach organizacyjnych być lojalnym władzom ZS.  

 Deklaruję w swojej działalności organizacyjnej kierować się zawsze 

dobrem Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
  

 

 

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

          i pieczęć okrągła jednostki terenowej ZS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Deklaracja jest dokumentem zintegrowanych i na drugiej stronie zawiera dodatkowe podpisane dane: 

Kwestionariusz osobowy. 

Dane kontaktowe do rodzica/opiekuna prawnego*. 

Oświadczenie w imieniu niepełnoletniego o niekaralności. 

Zgoda na przynależność niepełnoletniego do Związku Strzeleckiego. 

Klauzule dotyczące ochrony danych osobowych, wykorzystania wizerunku, sposobu działania 

Związku Strzeleckiego oraz zobowiązania w sprawie opłacania składki członkowskiej.  

 



KWESTIONARIUSZ OSOBOWY 

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: ..........................................................................................................  

10. E-mail: ............................................................................................................ 

11. Wykształcenie: ...............................................................................................  

12. Zawód: ............................................................................................................ 

13. Działalność w organizacjach strzeleckich: ..................................................... 

14. Służba w innych formacjach mundurowych: .................................................. 

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

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO * 

Ja niżej podpisa-ny/na* ......................................................................................... 

Tel....................................... E-mail: ………......................................................  

legitymują-cy/ca* się dowodem osobistym seria ......... numer ........................... 

wydanym przez ....................................................................................................., 
jako rodzic/opiekun prawny* pozostają-cego/cej* pod moją opieką 

ww. niepełnolet-niego/niej* (dalej niepełnoletniego) oświadczam, że: wyrażam 

zgodę na przynależność ww. do ZWIĄZKU STRZELECKIEGO. Oświadczam 

także zgodnie z prawdą, że ww. niepełnoletni nie był karany za jakiekolwiek 

przestępstwo i nie jest prowadzone w stosunku do niego postępowanie 

o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego w rozumieniu właściwych 

przepisów. 

Jednocześnie oświadczam, że nie istnieją/istnieją* przeciwwskazania zdrowotne 

u ww. do udziału w zajęciach szkoleniowych wymagających wysiłku 

fizycznego. Jeżeli istnieją przeciwwskazania – wypisać jakie: ………….. 

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

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

Przyjmuję także do wiadomości klauzule dotyczące: ochrony danych 

osobowych, wykorzystania wizerunku, sposobu działania  Związku 

Strzeleckiego oraz zobowiązania w sprawie opłacania składki 

członkowskiej: 
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 rodzic/opiekun prawny* 

ww. niepełnoletniego ze skutkiem dla tego niepełnoletniego wyrażam zgodę na przetwarzanie 

ww. danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji i pozostałej 

działalności statutowej ZS oraz przyjmuję do wiadomości, że:  

1) administratorem ww. danych osobowych jest Związek Strzelecki z siedzibą w Radomiu  

przy ul. Andrzeja Struga 1. (26-600 Radom) 

2) ww. dane osobowe przetwarzane będą jedynie dla celów działalności statutowej 

prowadzonej przez Związek Strzelecki i nie będą one udostępniane innym podmiotom,  

3) źródłem danych ww. osobowych dotyczących jest osoba podpisująca niniejsze oświadczenie, 

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

ich poprawiania lub usuwania, 

5) w przypadkach, gdy przetwarzanie ww. danych osobowych 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 wizerunku ww. niepełnoletniego 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 będzie uczestniczyć, 

3) użycie 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. Wyrażam zgodę na uczestnictwo ww. niepełnoletniego w charakterystycznych dla Związku 

Strzeleckiego sposobach działania, w tym pracę systemem małych grup bez bezpośredniego 

nadzoru pełnoletnich instruktorów. 

4. Zobowiązanie: jestem świado-my/ma*, że warunkiem członkostwa w Związku Strzeleckim 

jest terminowe opłacanie składki członkowskiej określonej szczegółowo w odrębnych 

przepisach. 

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

   (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego*)       . 
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