DEKLARACJA CZŁONKOWSKA ROYAL RANGERS POLSKA
p

Ja, niżej podpisany* ……………………………………………………………………………………………………………………
proszę o przyjęcie w poczet członków stowarzyszenia Royal Rangers Polska,
KRS: 0000250796 w charakterze członka zwyczajnego.
Oświadczam, że znane mi są cele, zadania i działania stowarzyszenia ujęte w jego Statucie.
Zobowiązuję się do ich przestrzegania oraz aktywnego uczestnictwa w działalności
stowarzyszenia, regularnego opłacania składek i sumiennego wypełniania uchwał Władz, a
nadto strzec godności członka stowarzyszenia.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych
przez stowarzyszenie Royal Rangers Polska na zasadach określonych w załączniku do niniejszej
deklaracji w celach związanych z działalnością statutową stowarzyszenia. Wyrażam zgodę na
wykorzystywanie zdjęć i mat. filmowych z moim wizerunkiem zrobionych podczas zbiórek,
biwaków, obozów, itp. do celów statutowych stowarzyszenia.
Przysługuje mi prawo wglądu w te dane, ich poprawianie lub uzupełnianie.

miejscowość, dn. .................................

…………………………....................................
własnoręczny podpis*

Oświadczenie Rodziców/Opiekunów prawnych członków stowarzyszenia do 16 lat
Niniejszym oświadczam, iż po zapoznaniu się z treścią Prawa i Przyrzeczenia, oraz pozostałymi
elementami programu wychowawczego Royal Rangers wyrażam bezterminową zgodę na
regularne uczestnictwo mojego syna/mojej córki w zbiórkach, biwakach, obozach itp.
organizowanych przez stowarzyszenie Royal Rangers Polska.
…………………………....................................

…..……………………………………………………..

własnoręczny podpis Rodziców / Opiekunów

Dane osobowe członka stowarzyszenia

Imię i nazwisko: .............................................................................................................
Data urodzenia: ............................................. PESEL: ....................................................
Miejsce zamieszkania: .....................................................................................................
Telefon**:...................................E-mail**: ....................................................................
*
**

W przypadku osób niepełnoletnich do lat 16 podpis Rodzica/Opiekuna prawnego.
W przypadku osób niepełnoletnich do lat 16 kontakt do Rodzica/Opiekuna prawnego.
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Informacja w zakresie Ochrony Danych Osobowych stowarzyszenia RRP - Załącznik
Szanowni Państwo,
od 25 maja 2018 roku obowiązuje w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej
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. W związku z tym
przygotowaliśmy dla Państwa niezbędne informacje, z których dowiedziecie się, w jaki sposób Państwa dane osobowe
są przetwarzane oraz jakie prawa w tego tytułu wynikają.
Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem wykorzystującym Państwa dane, jest Royal Rangers Polska (w skrócie RRP) z
siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jagodowej 33.
RRP zajmuje się działalnością skautową (harcerską) – czyli pracą wychowawczą z dziećmi i młodzieżą metodą skautową
(harcerską).
Skąd mamy Państwa dane?
Otrzymaliśmy je od Państwa w związku z działaniami statutowymi RRP.
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych?
Przetwarzanie danych niezbędne jest dla realizacji celów statutowych organizacji zgodnie z obowiązującym prawem.
Przetwarzanie danych osobowych wspiera kontakt między RRP a Państwem, w celach związanych z realizacją zadań
statutowych RRP. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych dla celów podatkowych i
rachunkowych. W przypadku udzielonej przez Państwo zgody, RRP przetwarza dane również w celu zapisywania danych
w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze strony www.royalrangers.pl.
Czy podanie danych jest obowiązkiem?
Wymagamy podania danych, by móc współpracować z Państwem w zgodzie z przepisami prawa. Prowadzimy
działalność wyłącznie dla członków RRP, stąd jako organizacja członkowska potrzebujemy dane wszystkich członków
RRP. Dodatkowo jesteśmy zobligowani do pozyskiwania danych zgodnie z wytycznymi MEN w związku z wypoczynkiem
dzieci i młodzieży.
Jakie macie Państwo uprawnienia w zakresie przetwarzania danych?
Zapewniamy, że respektujemy wszelkie prawa, wynikające z rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj.:
1) prawo dostępu;
2) prawo sprostowania danych – przy zauważeniu, że dane te są nieprawidłowe lub niekompletne;
3) prawo usunięcia danych – gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, gdy cofniecie
Państwo swą zgodę na ich przetwarzanie, zgłosicie sprzeciw wobec przetwarzania danych, gdy dane będą przetwarzane
niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu
prawa, a także gdy zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną.
4) prawo ograniczenia przetwarzania danych – po dostrzeżeniu, że dane są nieprawdziwe istnieje możliwość
ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; po wniesieniu
sprzeciwu wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są
nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
5) prawo do przenoszenia danych – na podstawie Państwa zgody lub zawartej umowy. Przenoszenie to odbywa się w
sposób automatyczny;
6) prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym ich profilowaniu;
7) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Komu udostępniamy dane osobowe?
Dane osobowe udostępniamy tylko wtedy, gdy jest to konieczne – podmiotom wspierającym funkcjonowanie RRP w
wykonywaniu celów statutowych (firma hostingowa, biuro rachunkowe – wyłącznie w zakresie koniecznym do
prawidłowej realizacji celów statutowych).
Jak długo dane osobowe będą przechowywane przez RRP?
RRP przechowuje Państwa dane przez czas niezbędny do realizacji zadań, a także przez okres do 5 lat następujących
po realizacji zadań, jeśli wynika to z obowiązków prawnych np. rozporządzeń MEN.
Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Napisz do wyznaczonego przez nas Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Oto jego dane kontaktowe:
adres e-mail: abi@royalrangers.pl.
adres pocztowy: ABI RRP, ul. Jagodowa 33, 53-007 Wrocław.
Administrator Danych: Royal Rangers Polska
Przyjąłem do wiadomości:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Data i podpis adresata* (Skauta, Rodzica/Opiekuna prawnego, Instruktora)
* W przypadku osób niepełnoletnich do lat 16 podpis Rodzica/Opiekuna prawnego.
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