OSTROŁĘCKIE TOWARZYSTWO FOTOGRAFICZNE
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Ja niżej podpisany(a) proszę o przyjęcie mnie w poczet członków zwyczajnych
Ostrołęckiego Towarzystwa Fotograficznego.
Imię i Nazwisko ……………………………………………………………………………..
Data urodzenia ……………………………….
Adres do korespondencji ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...
Telefon ………………………………. Adres email ………………………………………..



Wyrażam zgodę, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U.2017.1907 z
późn. zm.), na przesyłanie na udostępniony przeze mnie w powyżej deklaracji numer telefonu informacji o
działalności OTF oraz informacji handlowej a także marketingowej kierowanej do mnie przez Ostrołęckie
Towarzystwo Fotograficzne pl. gen J. Bema 14, 07-410 Ostrołęka.



Wyrażam zgodę, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.
Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), na przesyłanie na udostępniony przeze mnie w powyższej deklaracji adres poczty
elektronicznej informacji o działalności OTF oraz informacji handlowej, a także marketingowej kierowanej do mnie
przez Ostrołęckie Towarzystwo Fotograficzne pl. gen J. Bema 14, 07-410 Ostrołęka.



Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ostrołęckie Towarzystwo Fotograficzne pl. Gen J. Bema 14,
07–410 Ostrołęka, moich danych osobowych
[TAK] / [NIE]* danych osobowych
[TAK] / [NIE]* zdjęć - wizerunku
w celach informacyjnych, do realizacji zadań statutowych OTF oraz publikowanie mojego wizerunku na stronie
internetowej OTF oraz zdjęć grupowych (3 i więcej osób) z organizowanych spotkań, wystaw, wydarzeń.
( Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 przypadku zmiany danych osobowych lub kontaktowych zobowiązuję się niezwłocznie zawiadomić OTF w
formie pisemnej.

(* niepotrzebne skreślić)

Klauzula informacyjna
Informujemy, że:

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest
Ostrołęckie Towarzystwo Fotograficzne pl. gen J. Bema 14, 07-410 Ostrołęka, e-mail: kontakt@otf.ostroleka.pl,
zwanym dalej OTF
2. Dane osobowe i zdjęcia zbierane są w celach informacyjnych, niezbędnych do realizacji zadań statutowych
OTF.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych w siedzibie OTF oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia
danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4a. Wyrażenie zgody na przechowywanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów statutowych
OTF. W przypadku braku wyrażenia zgody nie będzie możliwe przyjęcie w poczet członków OTF.
4b. Wyrażenie zgody na przechowywanie i publikowanie wizerunku członka oraz zdjęć grupowych (3 osoby i
więcej) jest dobrowolne. W przypadku niewyrażenia zgody, Pani/Pan zobowiązuje się zadbać o to, aby nie
uczestniczyć w sesjach fotograficznych podczas trwania imprez i spotkań organizowanych przez OTF.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Jedynym
wyjątkiem jest podanie informacji: imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania, dla mediów. Odbiorcami danych
będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane do złożenia pisemnej informacji o "zapomnieniu" zgodnie z Artykułem 17
ust. 1 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które to ustanawia prawo do usunięcia danych,
znane również jako "prawo do bycia zapomnianym"

Podpis kandydata

………………………………………

Oświadczam, że treść Statutu OTF jest mi znana i zobowiązuję się go przestrzegać.
Podpis kandydata
………………………………………

Przyjęty decyzją Zarządu OTF na posiedzeniu w dniu …………………………………………
Pieczęć

……………………………………………
Za Zarząd

