
KARTA 

CZŁONKOWSKA 

 Nr ewidencyjny     

Data wstąpienia   

Licencja   

Nr Licencji   

 

Nazwisko   

Imię   

PESEL   

Miejsce ur   

   

Adres zamieszkania   

Kod   

Miejscowość   

   

Adres 

korespondencyjny 

  

 

Adres e-mail:   

Nr Telefonu   

 

Do Zarządu Automobilklubu Opolskiego. 
 
 Proszę o przyjęcie mnie na zwyczajnego członka Automobilklubu Opolskiego. Oświadczam, że  
znane mi są wszystkie prawa i obowiązki wynikające ze statutu. Zobowiązuję się do ścisłego 
wypełniania wszystkich obowiązków nałożonych przez statut i wynikających z mojej przynależności 
do Automobilklubu. 
 
 
 
 

…………………………………………………………………. 
Data i podpis 

 

 

 

 



INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

  

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony danych osobowych w skrócie RODO, informujemy, że: 
  

1. Administrator danych osobowych 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Automobilklub Opolski z siedzibą w Opolu (45-837), przy ul. 
Wrocławskiej 102. 
  

2. Inspektor Ochrony Danych 
Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Automobilklub Opolski 
można kierować na adres e-mail autoopol@onet.pl 
  

3. Kategorie danych osobowych 
Informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych za zgodą osoby, której dane dotyczą. 
Automobilklub Opolski przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane 
adresowe, dane kontaktowe. 
  

4. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne 
Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Automobilklub Opolski w następujących celach: 

a. wydawania oraz wznawiania kart członkowskich Automobilklubu Opolskiego 
b. potwierdzania przynależności klubowej 
c. dotyczących imprez organizowanych przez Automobilklub Opolski 
d. statystycznych i kontrolnych 

 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda osoby której dane 
dotyczą. 
  

5. Odbiorcy danych osobowych 
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być np.: 

a. Automobilklub Opolski 
b. Polski Związek  Motorowy 
c. firmy IT obsługujące systemy informatyczne, w których m.in. znajdują się dane osobowe 
d. firmy pocztowe i kurierskie. 

 
 6. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego 
Automobilklub Opolski nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji 
międzynarodowej poza Europejski Obszar Gospodarczy. 
  
7. Okres przechowywania danych osobowych 
Automobilklub Opolski będzie przechowywać Pani/Pana dane osobowe - bezterminowo. 
  

8. Przysługujące prawa 
W związku z przetwarzaniem przez Automobilklub Opolski Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo: 
 

a. żądania od Automobilklubu Opolskiego dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania                               

oraz otrzymania kopii tych danych, jak również otrzymania pełnej informacji o ich przetwarzaniu; 

b. żądania od Automobilklubu Opolskiego usunięcia Pani/Pana danych osobowych lub ograniczenia ich 

przetwarzania wyłącznie do ich przechowywania; Automobilklub Opolski poinformuje Panią/Pana o uwzględnieniu 

tego żądania lub poda przyczyny, dla których żądanie to nie może być zrealizowane; 

c. otrzymania od Automobilklubu Opolskiego podanych przez Panią/Pana danych osobowych w postaci pliku 

komputerowego w powszechnie używanym formacie lub przesłania tego pliku innemu administratorowi; 

d. cofnięcia zgody w przypadku, gdy Automobilklub Opolski będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu 

o zgodę, w każdym czasie poprzez złożenie pisemnego wniosku o zaprzestanie przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych.  Skutkiem wycofania zgody jest brak możliwości dalszego procedowania Pani/Pana sprawy przez 

Automobilklub Opolski. 

e. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przetwarzanie Pani/Pana danych 

osobowych przez Automobilklub Opolski, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy RODO. 

mailto:autoopol@onet.pl

