Deklaracja członkostwa w Yacht Club Sopot

DEKLARACJA CZŁONKOSTWA
……………………., dnia .............................

Ja, niżej podpisany …………………………………………………..…………………………………………......................…..,
nr dowodu tożsamości……………………………………………………………………………………………..............……..,
rodzaj dowodu tożsamości…………………….………………………………………………………………..............………,
deklaruję swoje członkostwo w klubie żeglarskim Yacht Club Sopot zarządzanym przez Yacht
Club Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, 81-824, Aleja Armii Krajowej 116/15.
Niniejszym zobowiązuję się do przestrzegania praw i obowiązków członka Klubu zawartych
w Regulaminie Członkostwa YCS, opłaty wpisowego w wysokości określonej w Cenniku
Członkostwa YCS w ciągu 14 dni od daty podpisania deklaracji członkowskiej oraz do
uiszczania rocznej opłaty członkowskiej w wysokości i na zasadach określonych w tym
samym Cenniku Członkostwa.
Ponadto oświadczam, że zostałam/-em poinformowana/-y o zasadach organizacji Klubu i
zapoznałam/-em się z Regulaminem Członkostwa w YCS, a także korzystaniem z
partnerskich przywilejów klubowicza za okazaniem karty klubowej wraz z dokumentem
tożsamości.

...............................................................
/Czytelny podpis/

Kontakt:
Paweł Górski
Aleksandra Staruszkiewicz

+48 609 033 309
+48 606 603 416

Kwestionariusz osobowy członka Yacht Club Sopot
  

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
Imię i nazwisko:
…………………………………………………………………………………….
Data urodzenia:
……………………………………………………………………………………..
Miejsce zamieszkania:
……………………………………………………………………………………..
Dane kontaktowe:
-

telefon:
e-mail:

Rozmiar stroju:
-

t-shirt:
kurtka:

Usługi klubowe, które mnie najbardziej interesują (zaznacz X przy odpowiedniej usłudze):
[ ] kolekcja klubowej odzieży żeglarskiej,
[ ] czarter jachtów,
[ ] szkolenia żeglarskie i regatowe,
[ ] starty w regatach w specjalnej ofercie dla klubowiczów,
[ ] kursy żeglarskie,
[ ] pełna obsługa własnych jednostek pływających (jachty i łodzie motorowe),
[ ] specjalna oferta na postój w ProMarinie Sopot,
[ ] okolicznościowe spotkania i imprezy klubowe,
[ ] atrakcje dla osób towarzyszących podczas żeglarskich aktywności klubowiczów,
[ ] opieka nad dziećmi na terenie klubu.

...............................................................
/Czytelny podpis/

Kontakt:
Paweł Górski
Aleksandra Staruszkiewicz

+48 609 033 309
+48 606 603 416

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WYKORZYSTANIE WIZERUNKU NA
POTRZEBY PROMOCJI YACHT CLUB SOPOT

1.

W związku z przystąpieniem do klubu żeglarskiego Yacht Club Sopot wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (Dz.U.2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
a) administratorem zebranych danych osobowych jest Yacht Club Sopot sp. z o.o. pełniący funkcję
Instytucji Zarządzającej Klubu, pełny adres: Yacht Club Sopot sp. z o.o., Aleja Armii Krajowej
116/15, 81-824 Sopot, KRS: 0000670355, NIP 585 147 76 73, REGON 366862360;
b) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia działalności
Klubu, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach tegoż Klubu, a także w
celach promocyjnych Klubu;
c)

moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w tym Sponsorowi Klubu,
wyłącznie w celu udzielenia wsparcia działalności Klubu, ewaluacji, kontroli, monitoringu
i sprawozdawczości w ramach tegoż Klubu, a także w celach promocyjnych Klubu;

d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa równoznaczna będzie z
rezygnacją z członkostwa w Klubie:
e) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich modyfikacji;
f)

zostałem pouczony o przysługujących mi prawach związanych z przetwarzaniem danych
osobowych określonych w art. 32-25 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (Dz.U.2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

2.

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku w publikacjach, w prasie oraz
w Internecie, jak również w przygotowanych przez Yacht Club Sopot sp. z o.o. akcjach i materiałach
promocyjnych i / lub reklamach wyłącznie na potrzeby promocji Klubu zgodnie z ustawą z dnia
4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 poz. 666)

3.

Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas
wizyty w Klubie oraz uczestnictwa w projektach Klubowych mogą zostać umieszczone na stronie
internetowej Klubu oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych.
*

4. Wyrażam / nie wyrażam zgody na otrzymywanie treści marketingowych Yacht Club Sopot oraz
jego Sponsorów.

………………………………………………………………..
(Miejscowość, data)

*

…………………………………………………………….
(Czytelny podpis)

niepotrzebne skreślić

Kontakt:
Paweł Górski
Aleksandra Staruszkiewicz

+48 609 033 309
+48 606 603 416

