
Podkarpackie Stowarzyszenie  
Taktyczno Kolekcjonerskie, 

ul. Plac Kilińskiego 2,  
35-005 Rzeszów 

 
 

 
 

Deklaracja przynależności członka zwyczajnego 
Podkarpackiego Stowarzyszenia Taktyczno Kolekcjonerskiego. 

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

Adres zamieszkania: ……………………………………………................................ 

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

Data i miejsce urodzenia: ……………………………………………........................ 

PESEL: …………………………… Numer dowodu: ………………………………... 

Wydany przez: …………………………………………………………………………. 

Telefon: ……………..……………. e-mail: ………..……………............................... 

 
Ja, niżej podpisana/y, wnoszę o przyjęcie mnie w poczet członków zwyczajnych           

Podkarpackiego Stowarzyszenia Taktyczno Kolekcjonerskiego.  
Informuję, że zapoznałam/em się ze statutem Stowarzyszenia oraz popieram działalność          

stowarzyszenia. Po przyjęciu mnie w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia zobowiązuję          
się stosować do przepisów statutu Stowarzyszenia, regulaminów wewnętrznych, uchwał Walnego          
Zebrania Członków oraz uchwał i zarządzeń Zarządu Stowarzyszenia. 

Deklaruję wpłatę wpisowego i składki członkowskiej w wysokości określonej przez Zarząd 
Stowarzyszenia zgodnie ze stawką obowiązującą w danym roku na konto bankowe 
Podkarpackiego Stowarzyszenia Taktyczno Kolekcjonerskiego. 
 

 
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie ww. danych osobowych przez Podkarpackie           

Stowarzyszenie Taktyczno Kolekcjonerskie do realizowania celów statutowych stowarzyszenia.        
Stowarzyszenie informuje, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr                
133, poz.883 z póź. zm.). podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu przysługuje prawo wglądu               
do swoich danych oraz ich poprawiania. 

 
............................................................. ............................................... 
(miejscowość, data)  (podpis) 

 

Rachunek do wpłat: 29 1750 0012 0000 0000 3323 1199 (RAIFFEISEN POLBANK) 

Tytułem: Imię i Nazwisko, wpisowe, składka członkowska za 2018, 

Kwota: 300 zł (200 zł wpisowe, 100 zł składka roczna) 
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Wypełnia skarbnik stowarzyszenia. 

 

Potwierdzam wpłatę opłaty wpisowej oraz składki członkowskiej. 

 
............................................................. ............................................... 
(miejscowość, data)  (podpis, pieczęć) 

 

 

 

 

Wypełnia zarząd stowarzyszenia. 

 

Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z dnia................................... przyjęto Panią/na       

..................................................................... w poczet członków zwyczajnych     

Podkarpackiego Stowarzyszenia Taktyczno Kolekcjonerskiego i wpisano do rejestru        

członków zwyczajnych pod nr.................... 

 

 
............................................................. ............................................... 
(miejscowość, data)  (podpis, pieczęć) 
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Deklaracja dot. poczty elektronicznej 

 
Ja, niżej podpisana/y, 

 

....................................................................................................................................... 

deklaruję niniejszy adres e-mail: 

 

....................................................................................................................................... 

jako właściwy adres kontaktowy dla celów Stowarzyszenia “PSTK”. 

 

Jednocześnie informuję, iż zostałem poinformowany o fakcie, iż poczta         

elektroniczna będzie odgrywała rolę oficjalnego środka komunikacji dla Stowarzyszenia.  
 

Wyrażam/nie wyrażam zgodę/y* na przesyłanie mi informacji na temat Walnego          

Zebrania Członków drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail na wyżej podany           

adres. 
*niepotrzebne skreślić 

 
............................................................. ..................................................... 
(miejscowość, data)  (podpis) 
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Podkarpackie Stowarzyszenie  
Taktyczno Kolekcjonerskie, 

ul. Plac Kilińskiego 2,  
35-005 Rzeszów 

 
 

 
 

 
Polityka prywatności danych osobowych 

z dnia 09.05.2018. 
 

Terminologia: 
„RODO” oznacza Rozporządzenie Ogólne o Ochronie danych Osobowych, przyjęte przez          
Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w kwietniu 2016. 

 
Administratorem danych osobowych jest: 
 
Podkarpackie Stowarzyszenie Taktyczno Kolekcjonerskie, ul. Plac Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów,          
KRS: 0000613132, NIP: 5170374819, REGON: 36423173700000 
www: pstk.team, mail: kontakt@pstk.team, telefon: +48 783 669 223, zwany dalej PSTK.  
 

Stowarzyszenie PSTK gromadzi następujące dane osobowe członków stowarzyszenia: 
1. imię i nazwisko, 
2. adres zamieszkania, 
3. data i miejsce urodzenia, 
4. pesel, 
5. numer i wystawcę dowodu osobistego, 
6. numer telefonu, 
7. adres email. 

 
Wyżej wymienione dane osobowe i ich zakres są niezbędne do prowadzenia działalności            

statutowej stowarzyszenia, prowadzenia rejestru członków stowarzenia, przesyłania informacji na         
temat działalności stowarzyszenia, wydawania na wniosek członka stowarzyszenia zaświadczeń o          
członkostwie w stowarzyszeniu PSTK(realizacja art.25 RODO). 

 
Żadne informacje, w tym dane o charakterze osobowym, nie są przekazywane podmiotom            

trzecim, z wyłączeniem Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w          
Rzeszowie w przypadku udzielenia/cofnięcia pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich. 

 
Członek stowarzyszenia ma możliwość zaktualizowania lub poprawienia danych        

osobowych poprzez wizytę w punkcie informacyjnym stowarzyszenia PSTK (adres: Jacentego          
Gałęzowskiego 5, 35-001 Rzeszów), po wcześniejszym umówieniu się z członkiem zarządu. 

 
Członek stowarzyszenia ma możliwość wglądu do swoich danych osobowych lub uzyskania           

kopii danych osobowych po wcześniejszym umówieniu się z członkiem zarządu. 
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Członek stowarzyszenia może zrezygnować dobrowolnie z członkostwa w stowarzyszeniu         
PSTK oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych. 
 

Dane członka stowarzyszenia przechowywane są przez okres 5 lat od czasu rezygnacji z             
członkostwa w stowarzyszeniu PSTK (licząc zgodnie z ustawą o rachunkowości terminy           
przechowywania oblicza się od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane            
dotyczą). Po tym okresie dane są usuwane. 

 
Jeśli jakiekolwiek zapisy niniejszej polityki budzą wątpliwości członka stowarzyszenia to          

może się on skontaktować z zarządem stowarzyszenia PSTK (dane na początku dokumentu) lub             
zrezygnować z członkostwa. 

 
Członek stowarzyszenia ma prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora          

Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości:  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).  
 
Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego           

dokonano na podstawie  zgody przed jej cofnięciem. 
 

 
 
 
Ja, niżej podpisany ………………………………………………………... informuję, żę zapoznałęm się        
z polityką prywatności danych osobowych z dnia 09.05.2018. 
 
 
............................................................. ............................................... 
(miejscowość, data)  (podpis) 
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