
Oddział…………………………………………… 

Okręg…………………………………………….. 

DEKLARACJA 
 

1. Imię i nazwisko……………………………………………………………………………... 

2. Data i miejsce urodzenia……………………………………………………………………. 

3. Obywatelstwo……………………………………………………………………………….. 

4. Adres zamieszkania…………………………………………………………………………. 

5. Czy był karany (przez Komisje Dyscyplinarne PZHGP / data)…………………………….. 

6. Czy był członkiem PZHGP (daty członkostwa, jednostka organizacyjna)…………………. 

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

Podpisując deklarację zobowiązuję się do przestrzegania Statutu PZHGP oraz 
obowiązujących regulaminów Związku, jak również uchwał Oddziału, Okręgu i Zarządu 
Głównego. W sprawach spornych poddawał się będę orzeczeniu kompetentnych Komisji 
Dyscyplinarnych Związku. Przepisy i zarządzenia dotyczące hodowli gołębi pocztowych oraz 
Statut PZHGP są mi znane. Równocześnie stwierdzam własnoręcznym podpisem, że podane 
wyżej dane są zgodne z rzeczywistością. 
 
 
 
………………………………………   …………………………………… 
         Miejscowość i data                          Podpis wnioskodawcy 
 

OPINIA ODDZIAŁU / SEKCJI 
 
Na zebraniu oddziału / sekcji w dniu………………………20……..r. zgodnie z Regulaminem 
Organizacyjnym Rozdz. V przeprowadzono egzamin ze znajomości przepisów Związku  
z wynikiem………………………, wnioskuje się o……………………………………………. 
 
 
 
………………………………………   …………………………………… 
                         Sekretarz oddziału / sekcji          Prezes oddziału / sekcji 
 

UCHWAŁA ZARZĄDU ODDZIAŁU 
 

Zarząd Oddziału na posiedzeniu w dniu…………………20…….r. postanowił zgodnie z  
§ 9 Statutu PZHGP przyjąć / nie przyjąć*) kandydata ……………………………………….. 
w poczet członków PZHGP. 
Uzasadnienie odmowy**)    ………………………… 
 
 
……………………………………    …………………………………… 
                     Sekretarz Oddziału       Prezes Oddziału 
 
(*) – niepotrzebne skreślić 
(**) –wypełnić jeżeli dotyczy 



KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 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.Urz. UE L 119,  – dalej RODO – Polski Związek Hodowców 
Gołębi Pocztowych Odział ……………... informuje, że: 
 
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych (imię, nazwisko, adres, w tym adres poczty 
elektronicznej, telefon) oraz publikacją wizerunku na stronie internetowej Okręgu (w związku z 
działalnością związkową) jest Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział 
……………………….z siedzibą w ……………………….. przy ul. ………………………, tel. 
…………………………………., e-mail: ……………………….. 
2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, z którą można 
kontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej na adres ……………………….,  
ul. ………………………………………….. lub elektronicznie na adres e-mail: …………………..  
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku ze stosunkiem członkostwa w 
stowarzyszeniu Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział…………………. 
z siedzibą w …………………………………….  (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), co oznacza, 
że dane będą przetwarzane w celu związanym ze stosunkiem członkostwa na podstawie 
obowiązującego Statutu oraz zgodnie z przepisami ustawy prawo o stowarzyszeniach. 
4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora 
danych osobowych lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa w celu niezbędnym 
z realizacją stosunku członkowskiego lub do podjęcia działań na Państwa żądanie w związku ze 
stosunkiem członkostwa w Polskim Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział 
………………………………. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku członkostwa oraz 
przez okres 3 lat po jego ustaniu. W przypadku nie przyjęcia kandydata w poczet członków PZHGP, 
dane będą przechowywane przez okres upływu terminu przedawniania roszczenia do dochodzenia 
praw kandydata przed sądem powszechnym.  
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.     
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przepisy RODO zostały naruszone. 
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych administratorowi jest dobrowolne oraz jest niezbędne 
do realizacji celów Statutowych. 
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji 
ani profilowania, o którym mowa w art. 22.  
10. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa 
trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 
 
Zapoznałem się z informacją: 
 
 
…………………………………………… 
                      (miejscowość, data, imię i nazwisko) 


