1. Miejscowość

JEDNOSTKA STRZELECKA 1313

2. Data (DD-MM-RRRR)

al. gen. A. Chruściela "Montera" 104 /3
04-412 WARSZAWA

KRS: 0000604265
NIP: 522-305-60-46 REGON: 36387760900000

PERS-A/1313

ANKIETA PERSONALNA
A. INFORMACJE PERSONALNE
3. Nazwisko

4. Imiona

5. Imię ojca

6. Imię matki

7. Data urodzenia (DD-MM-RRRR)

8. Miejsce urodzenia

9. Nazwisko rodowe (lub poprzednie używane)

11. Województwo

12. Powiat

B. ADRES ZAMIESZKANIA
10. Kraj

13. Gmina

14. Miejscowość

15. Ulica

18. Kod pocztowy

16. Numer domu

19. Poczta

17. Numer mieszkania

20. Telefon kontaktowy i/lub adres e-mail

C. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
21. Obywatelstwo

22. Rodzaj i numer dokumentu ze zdjęciem

23. Numer ewidencyjny PESEL

D. OŚWIADCZENIE O STOSUNKU DO SŁUŻBY WOJSKOWEJ
24. Kategoria zdrowia

25. Stosunek do służby wojskowej

26. Stopień wojskowy

1.□ rezerwa „N” 2.□ rezerwa „P” 3. □ służba czynna 4. □ służba terytorialna

E. DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
27. Rodzaj członkostwa, o który kandydat się ubiega

1.□ członek czynny

2. □ członek wspierający

Oświadczam, iż zapoznałem/am się ze statutem stowarzyszenia Jednostka Strzelecka 1313 i akceptuję jego postanowienia.
28. Miejscowość, data

29. Czytelny podpis wypełniającego ankietę

E. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu dla celów statutowych związanych z moją
działalnością w Jednostce Strzeleckiej 1313 zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.)
30. Miejscowość, data

31. Czytelny podpis wypełniającego ankietę

F. OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI
Ja niżej podpisany/a, oświadczam, że nie byłem/am karany/a za przestępstwa popełnione umyślnie i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie
karne,posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych.
32. Miejscowość, data

33. Czytelny podpis składającego ankietę

G. OŚWIADCZENIE RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH)
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego syna / córki / podopiecznego / podopiecznej w zajęciach wychowawczych i ćwiczeniach terenowych
w ramach programu szkolenia stowarzyszenia Jednostka Strzelecka 1313 oraz jego / jej przynależność do niego w charakterze członka.
34. Miejscowość, data

35. Czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego

POUCZENIE
W polu nr 25 należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat: 1 – osoby, które nie odbyły zasadniczej służby wojskowej, 2 – osoby które odbyły zasadniczą
służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe studentów, służbę przygotowawczą lub inną formę służby wojskowej, 3 – żołnierze zawodowi,
4 – żołnierze odbywający terytorialną służbę wojskową w Wojskach Obrony Terytorialnej.
Osoby pełnoletnie całą część H przekreślają ukośnie.

JEDNOSTKA STRZELECKA 1313
al. gen. A. Chruściela 104/3
04-412 WARSZAWA
KRS: 0000604265
NIP: 522-305-60-46 REGON: 363877609

1. Miejscowość

2. Data (DD-MM-RRRR)

PERS-A2/1313

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
A. INFORMACJE PERSONALNE
3. Nazwisko

4. Imiona

B. RODZAJE DANYCH, PODSTAWA ORAZ CEL ICH PRZETWARZANIA
Stowarzyszenie Jednostka Strzelecka 1313 zbiera i przetwarza następujące dane swoich członków:
1. w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze (art. 6 ust. 1 lit a RODO):
– nazwisko, imiona, data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania
Pozyskane poprzez złożenie ankiety personalnej (druk PERS-A), zbierane zgodnie z art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.
Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 210) w związku z art. 22 Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze
Sądowym (Dz.U. 1997 Nr 121 poz. 769 z późn. zm.), tj. w celu zgłaszania zmian w statucie oraz zmian w składzie organów statutowych
do Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie wymagane jest podanie ww danych w liście uczestników zebrania członków.

–

numer PESEL
Pozyskane poprzez złożenie ankiety personalnej, zbierany na podstawie art. 39 pkt. 1 i 2 stosowanych zgodnie z art. 49 ust. 1 w związku
z art. 35 pkt 1 Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 1997 Nr 121 poz. 769 z późn. zm.),
tj. w związku z koniecznością zawarcia we wpisie w Krajowym Rejestrze Sądowym danych osób wchodzących w skład organu
uprawnionego do reprezentacji oraz osób wchodzących w skład organu kontrolnego

–

obywatelstwo
Pozyskane poprzez złożenie ankiety personalnej, zbierane zgodnie z art. 1 ust. 1 oraz art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.
Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 210), tj. dla celu stwierdzenia możliwości przynależności do stowarzyszenia

–

adres korespondencyjny
Pozyskany poprzez złożenie pisemnego oświadczenia, zbieranego od osób wskazanych w art. 19a ust. 5 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r.
o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. z późn. zm.), tj. w celu przekazania oświadczenia o adresie korespondencyjnym do
akt w Krajowym Rejestrze Sądowym

2. na podstawie zgody osoby, której dane są przetwarzane (art. 6 ust. 1 lit c RODO):
–
numer telefonu / adres e-mail
Pozyskane poprzez złożenie ankiety personalnej, zbierane na podstawie zgody składającego ankietę personalną dla celów kontaktowych,
w tym w szczególności do informowania o działaniach stowarzyszenia, odbywanych zebraniach.

–

imiona rodziców
Pozyskane poprzez złożenie wniosku o wydanie książeczki strzeleckiej, zbierane na podstawie zgody składającego celem zamieszczenia
tych danych w druku książeczki strzeleckiej, poświadczającej przynależność do stowarzyszenia, tym samym dokumentującej prawo do
używania munduru wojskowego zgodnie z odrębnymi przepisami.

C. INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH I OKRESIE PRZECHOWYWANIA
Administratorem danych osobowych jest stowarzyszenie Jednostka Strzelecka 1313 z siedzibą w Warszawie,
ul. gen. A. Chruściela 104/3.
Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody są przechowywane przez okres członkostwa w stowarzyszeniu, zaś dane osobowe
przetwarzane w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze – przez okres ciążenia tego obowiązku.

D. INFORMACJA O TRYBIE WYCOFANIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać tę zgodę, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia
doręczonego administratorowi danych osobowych osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, tj. drogą analogiczną do
drogi złożenia niniejszego oświadczenia. Złożenie pisemnego oświadczenia o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych jest tożsame ze złożeniem pisemnej rezygnacji z członkostwa w stowarzyszeniu.
Rezygnacja z członkostwa (lub jego utrata w trybie przewidzianym statutem) uznawana jest za równoznaczną z wycofaniem zgody
na przetwarzanie danych osobowych.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej
wycofaniem.

E. OŚWIADCZENIE (POTWIERDZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO)
Oświadczam niniejszym, że zapoznałem/-am się z treścią niniejszego dokumentu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych w zakresie i dla realizacji celów określonych w części B .
5. Miejscowość, data

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
mojego syna / mojej córki w zakresie i dla celów jak powyżej.

6. Czytelny podpis

7. Czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego

1. Miejscowość

JEDNOSTKA STRZELECKA 1313

2. Data (DD-MM-RRRR)

al. gen. A. Chruściela "Montera" 104 /3
04-412 WARSZAWA

KRS: 0000604265
NIP: 522-305-60-46 REGON: 36387760900000

PERS-A1/1313

OŚWIADCZENIE
w sprawie udzielenia zgody, o której mowa w art. 81 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

A. INFORMACJE PERSONALNE
3. Nazwisko

4. Imiona

5. Imię ojca

6. Data urodzenia (DD-MM-RRRR) i miejsce urodzenia

B. OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę, o której mowa w art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.
2017 poz. 880), na utrwalanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku w związku z moim udziałem w zajęciach i pracach
prowadzonych przez stowarzyszenie Jednostka Strzelecka 1313 w celach sprawozdawczych i promocyjnych.
W szczególności wyrażam zgodę na:
– utrwalanie mojego wizerunku w materiałach fotograficznych i filmowych z zajęć i aktywności będących przedmiotem
działalności stowarzyszenia Jednostka Strzelecka 1313 oraz publikację tych materiałów za pomocą mediów
elektronicznych i drukowanych w celach informacyjnych, sprawozdawczych i promocyjnych;
– udostępnianie materiałów fotograficznych i filmowych zawierających mój wizerunek, na rzecz Ministerstwa Obrony
Narodowej, Akademii Sztuki Wojennej, Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego oraz innych organizacji
współpracujących ze stowarzyszeniem Jednostka Strzelecka 1313 na podstawie odrębnych porozumień, wyłącznie dla
celów promocyjnych i informacyjnych, pod warunkiem, iż dane materiały zostały przekazane nieodpłatnie.
Zostałem/am poinformowany/a o możliwości wycofania niniejszego oświadczenia w dowolnym momencie, z zachowaniem formy
pisemnej i pod warunkiem określenia daty wycofania zgody.
7. Miejscowość, data

8. Czytelny podpis wypełniającego ankietę

C. OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO
Wyrażam zgodę, o której mowa w art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. 2017 poz. 880), na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego syna / mojej córki dla celów wymienionych w
części B niniejszego dokumentu.
9. Miejscowość, data

10. Czytelny podpis opiekuna prawnego

POUCZENIE
Osoby pełnoletnie całą część C przekreślają ukośnie.
Wycofanie niniejszej zgody musi mieć formę pisemnego oświadczenia o treści „Ja, (imię, nazwisko, imię ojca, data urodzenia), z dniem (data
wycofania zgody, nie może być wcześniejsza, niż data doręczenia) wycofuję zgodę na utrwalanie i wykorzystywanie mojego wizerunku”.
Oświadczenie należy podpisać czytelnie (w przypadku osób niepełnoletnich, wymagane jest także potwierdzenie czytelnym podpisem opiekuna
prawnego).

