
 

Zgoda na przetwarzanie danych 

 

 

(Proszę wypełnić czytelnie, DRUKOWANYMI LITERAMI)  

 

Imię i nazwisko: ………………………………..………………..…….………  

 

Adres zamieszkania: 

……….……………………..……………………………….………………………….  

 

Numer telefonu: ………………………………..…………  

 

E-mail: …...……………………………………………. 

 

 

Zostałem/am poinformowany/a, o tym, że: 

1. Administratorem moich danych osobowych będących w posiadaniu Administratora w 

szczególności znajdujących się w moich aktach osobowych oraz dokumentach 

rekrutacyjnych jest Automobilklub Mysłowicki z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Obrzeżnej 

Północnej 24. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie realizacji celów związanych z członkostwem u 

Administratora – w szczególności na potrzeby jakichkolwiek działań statutowych Komisji 

Sportów Popularnych i Turystyki, Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Podkomisji 

Caravaningu.    

3. Przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail i/lub nr telefonu 

komórkowego) jest niezbędne w celu nadania posiadaczowi karty uprawnień wynikających 

z programu Show Your Card. Dane te będą wykorzystywane w związku z tym programem 

do celów statystycznych i kontrolnych. Dane mogą też być wykorzystywane do 

informowania o innych korzyściach wynikających z przynależności do organizacji zrzeszonej 

w Polskim Związku Motorowym (PZM). Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, 

za wyjątkiem podmiotów będących własnością PZM lub w nim zrzeszonych. Podanie 

danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem uczestnictwa w programie Show Your Card 

oraz innych programach i korzyściach, obecnych i przyszłych, związanych z przynależnością 

do organizacji zrzeszonej w PZM. Członek klubu - właściciel danych ma prawo żądania 

poprawienia swoich danych w każdym czasie. Jednocześnie zobowiązuje się do 

informowania PZM o zmianach w danych, pod rygorem utraty świadczeń i korzyści 

oferowanych przez PZM członkom zrzeszonych w nim organizacji. Administratorem danych 

jest Polski Związek Motorowy, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kazimierzowskiej 66. 



4.  Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

5. Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych będzie oparte o dobrowolnie 

wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).  

6. Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z 

dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

7. Mam prawo do żądania od Administratora dostępu do moich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia 

oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie.   Cofnięcie zgody nie ma 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

8. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas 10 lat chyba, 

że dłuższy okres przetwarzania będzie wynikła z powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa. Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia 

roszczeń związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych w celach określonych w 

powyższej deklaracji zgody. 

9. Moje dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, ani do państw trzecich/organizacji.  

10. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

11. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w postaci Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych.  

12. Oświadczam, iż jestem osobą która ukończyła 16 lat. 


