Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 1/2020
Zarządu Głównego Związku Strzeleckiego
z dnia 6 stycznia 2020 r.
w sprawie deklaracji członkowskiej
Związku Strzeleckiego

DEKLARACJA ORLĘCIA DO ZWIĄZKU STRZELECKIEGO
Ja, niżej podpisany/a …………………………………...…………………………………………….
składam deklarację wstąpienia w poczet Orląt Stowarzyszenia Związek Strzelecki do
Oddziału ……………….............................................................................................................................. .
Oświadczam, że znane mi są cele pracy wychowawczej i szkoleniowej zawarte
w Instrukcji pracy Orląt Związku Strzeleckiego. Deklaruję, że zawsze będę kierować
się dobrem Rzeczypospolitej Polskiej w duchu PRAWA ORLĄT ZS, które brzmi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kocham Polskę i pragnę służyć jej wszystkimi siłami.
Dbam o honor i dobre imię Orląt.
Jestem dobrym synem/córką i kolegą/koleżanką.
Pokonuję wytrwale wszelkie trudności.
Jestem odważny w słowie i czynie.
Chcę być pożytecznym obywatelem i ofiarnym żołnierzem.

DANE OSOBOWE
IMIĘ
(imiona)
NAZWISKO
(nazwiska)
IMIĘ OJCA
ADRES (ulica,
numer
domu/mieszkania,
kod pocztowy,
miejscowość)

DANE KONTAKTOWE

Nr telefonu

E-mail

...........................................................................
(data, podpis osoby wypełniającej)

Deklaracja zawiera 2 dodatkowe zintegrowane i podpisane załączniki tj.:
 Oświadczenie w imieniu niepełnoletniego/ej o niekaralności oraz zgoda na przynależność do Orląt ZS.
 Klauzula i zgoda.
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OŚWIADCZENIE W IMIENIU NIEPEŁNOLETNIEGO/EJ O NIEKARALNOŚCI ORAZ ZGODA NA
PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORLĄT ZS
Ja niżej podpisany/a ............................................................................... legitymujący/a się dowodem
osobistym seria ................. numer ............................. wydanym przez ....................................................................
jako rodzic/opiekun prawny oświadczam, że: niepełnoletni/a syn/córka/podopieczny/a
............................................................................... nie był/a karany/a za przestępstwo i jest/nie jest
prowadzone w jego/jej stosunku postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego w rozumieniu właściwych przepisów.
Wyrażam zgodę na przynależność ww. do Orląt Związku Strzeleckiego. Jednocześnie
oświadczam, że istnieją/nie istnieją przeciwwskazania zdrowotne u ww. do udziału w zajęciach
szkoleniowych wymagających wysiłku fizycznego. Jeżeli istnieją - wypisać jakie:
…................................................................................................................................................................................................ .
KLAUZULA I ZGODA
Klauzula informacyjna
1. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zarząd Główny Związku Strzeleckiego
reprezentowany przez Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego, adres:
Związek Strzelecki ul. Struga 1, 26-600 Radom, e-mail: komendant@zwiazek-strzelecki.pl,
2) dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na
Administratorze,
3) dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem
okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych,
4) podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a), c), f) ww. Rozporządzenia.
Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają
dane osobowe w imieniu Administratora,
5) osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych
i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,
b) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
2. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych nie podlega
Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunkowych oraz na uczestnictwo
w charakterystycznych sposobach działania
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunkowych mojego/jej niepełnoletniego/ej
syna/córki/podopiecznego/ej do celów kontaktowych i budowania pozytywnego wizerunku
Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach. Wyrażam zgodę na uczestnictwo ww.
w charakterystycznych dla Związku Strzeleckiego sposobach działania, w tym pracę systemem małych
grup bez bezpośredniego nadzoru osób pełnoletnich.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), c), f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych jak i danych
osobowych mojego/jej niepełnoletniego/ej syna/córki/podopiecznego/ej.

...........................................................................
(data, podpis rodzica/opiekuna prawnego)
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