
AUTOMOBILKLUB MYSŁOWICKI 

41-400 Mysłowice ul. Obrzeżna Północna 24 

Forma prawna: stowarzyszenie 

 

KARTOTEKA CZŁONKOWSKA 

Nr leg. A/26/ ............. 

 

 

Imię i nazwisko ........................................................................................................ 

Data i miejsce urodzenia ......................................................................................... 

Adres zamieszkania ................................................................................................. 

.....................................................................Tel . ..................................................... 

Adres korespondencyjny ……………………………………………………………………………………. 

Adres poczty elektronicznej …………………………….…………………………………………………. 

 

Oświadczam, że znane mi są postanowienia Statutu oraz cele i zadania Automobilklubu, 

których zobowiązuje się przestrzegać i sumiennie wypełniać poprzez aktywne 

uczestnictwo w działalności Automobilklubu i realizację uchwał jego Władz. 

Stosownie do postanowień art. 6  ust. 1 lit. a 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 w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 

Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych (w tym danych w formie elektronicznej) podanych w niniejszej 

deklaracji w celu uzyskania członkostwa w Stowarzyszeniu Automobilklub Mysłowicki z 

siedzibą w Mysłowicach 41-400, przy ul. Obrzeżnej Północnej 24 oraz dalszego ich 

przetwarzania przez Klub dla realizacji jego celów statutowych, w tym ich umieszczenia 

w bazach danych Klubu. 

 

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

czytelny podpis 

 

Deklaruję swą pracę społeczną w Komisji ………………………………………………………….. 

 

Decyzja Zarządu Automobilklubu Mysłowickiego ………………………………………………. 
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