
Deklaracja wstąpienia do
Klubu Zabytkowych Mercedesów Polska
00-195 Warszawa, ul.Słomińskiego 17 lok.11
KRS: 0000020532
Regon: 277585454

Zgłaszam chęć wstąpienia do Klubu Zabytkowych Mercedesów Polska.
Po zapoznaniu się ze Statutem Klubu zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień w przypadku
przyjęcia w poczet członków.

LP Dane osobowe

1 Nazwisko

2 Imię

3 Data i miejsce urodzenia

4 Adres zamieszkania

5 Telefon

6 E-mail

7 Zawód

8 Język: angielski/niemiecki

LP Dane auta

1 Marka

2 Model

3 Typ

4 Rok produkcji

5 Inne ważne dane

Proszę dołączyć zdjęcie auta (najlepiej przesłać mail'em 1600 x 1200 pixeli)

zgłoszenie proszę przesłać na e-mail: sekretarz@mercedes-benz-classic-club.pl
oraz na adres pocztowy: Marcin Gosk ul.Słomińskiego 17 lok. 11, 00-195 Warszawa
pozostałe informacje na stronie: www.polska.mercedes-benz-clubs.com

_________________________________ ______________________________________
(data) (podpis)

Członkowie wprowadzający: _________________________ ____________________________

mailto:1-viceprezydent@mercedes-benz-classic-club.pl
https://polska.mercedes-benz-clubs.com/


Działając w imieniu własnym, oświadczam, iż̇ wyrażam zgodę̨ na:

1. Przetwarzanie danych zawartych w niniejszym formularzu przez Klub Zabytkowych Mercedesów Polska (zwany dalej
„Klubem”) z siedzibą w Warszawie (00-195), przy ulicy Słomińskiego 17 lok.11, którego akta rejestrowe
przechowywane są̨ przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000020532, jako niezależnego administratora danych, w celach statutowych
związanych z członkostwem w Klubie.

2. Przekazanie i przetwarzanie danych zawartych w niniejszym formularzu przez Mercedes-Benz Museum GmbH z
siedzibą w Stuttgarcie, Niemcy, przy Mercedesstrasse 10 na podstawie odrębnej umowy podpisanej przez Klub z
Mercedes-Benz Museum GmbH.

3. Nieodpłatne utrwalanie mojego wizerunku i głosu w materiałach filmowych, fotograficznych lub dźwiękowych,
realizowanych przez Klub lub na zlecenie Klubu, w związku z udziałem imprezach organizowanych przez Klub oraz
wydarzeniach, których inicjatorem jest Klub, na nieograniczone czasowo i terytorialnie wykorzystanie tak utrwalonego
wizerunku i głosu (w dowolnej części) i opatrzonego – w zależności od potrzeb – imieniem i nazwiskiem.

_________________________________ ______________________________________
(data) (podpis)

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych

Zgodnie z art. 13 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 przepływu takich danych oraz
uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (DZ.U. 2018 poz. 1000 z późniejszymi zmianami) informujemy, że :

1. Administratorem danych osobowych jest Klub Zabytkowych Mercedesów Polska z siedzibą w Warszawie (00-195)
przy ulicy Słomińskiego 17 lok. 11 (dalej: „Klub”) wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
0000020532.

2. Danymi osobowymi przetwarzanymi przez Klub są imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania,
adres poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego oraz wizerunek.

3. Klub Zabytkowych Mercedesów Polska informuje, iż podanie danych jest dobrowolne.
4. Klub Zabytkowych Mercedesów Polska informuje, iż podanie danych wymienionych w pkt. 2 jest niezbędne do

realizacji celów statutowych.
5. Klub Zabytkowych Mercedesów Polska informuje, że każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania

danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:
a. uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego

siedziby i pełnej nazwy, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna - jej miejsca
zamieszkania oraz imienia i nazwiska,

b. uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze,
c. uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się̨ w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie

zrozumiałej formie treści tych danych,
d. uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą̨ dane jej dotyczące, chyba że administrator danych jest

zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy
zawodowej,

e. uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach
odbiorców, którym dane te są udostępniane,

f. wniesienia sprzeciwu, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych lub ich usunięcia,
jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa,

6. Klub Zabytkowych Mercedesów Polska informuje o prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, w przypadku podejrzenia, że podane dane są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.


