
     

 

Koło Łowieckie HUBERT w Siedlcach 

ul. Grabianowska 17A, 08-110 Siedlce, tel. 792 572 265; NIP 821-10-20-392; REGON: 710361725 

BGŻ PNB PARIBIS O/Siedlce, rachunek nr 49 2030 0045 1110 0000 0157 1690 

 
…………………….…………………… dnia …………………………. 

Miejscowośd   data wypełnienia   

 

………………………………………………………… 
                       Nazwisko i imię 

 

………………………………………………………… 
Adres 

 

…………………………………………………………. 
Adres 

 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych1 jest Koło Łowieckie HUBERT w Siedlcach z siedzibą 

przy ul. Grabianowskiej 17A, 08-110 Siedlce. Zmiana siedziby Koła, przy zachowaniu ciągłości 

działalności, nie wymaga ponownego uzyskiwania poniższych zgód.  

2. Przysługuje Panu/Pani* prawo wglądu, żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Prawo 

to wymaga formy pisemnej skierowanej do Zarządu Koła. 

3. Wyrażam zgodę/ Nie wyrażam zgody* na zbieranie, przetwarzanie i przechowywanie moich danych 

osobowych w celach realizacji zadao statutowych.  

4. Wyrażam zgodę/ Nie wyrażam zgody* na udostępnianie podmiotom trzecim moich danych osobowych 

w celach marketingowych.  

5. Wyrażam zgodę/ Nie wyrażam zgody* na publikację mojego wizerunku na stronie 

www.hubertsiedlce.pl (wraz z podstronami) lub innych stronach, których właścicielem jest lub będzie 

w przyszłości Koło Łowieckie HUBERT w Siedlcach lub jego prawny następca, wraz z imieniem i 

nazwiskiem/ bez imienia i nazwiska*. 

6. Wyrażam zgodę/ Nie wyrażam zgody* na publikację mojego imienia i nazwiska w treściach 

umieszczanych na stronie www.hubertsiedlce.pl (wraz z podstronami) lub innych stronach, których 

właścicielem jest lub będzie w przyszłości Koło Łowieckie HUBERT w Siedlcach lub jego prawny 

następca. 

 

*) Właściwe zakreślić 

                                                             
1 Wg obowiązującej definicji (wprowadzonej ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 O ochronie danych osobowych Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 
883) za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. 
Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamośd można określid bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez 
powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, 
umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli  
wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działao. 


