DEKLARACJA CZŁONKOWSKA AEROKLUBU KRAKOWSKIEGO
Nazwisko:
Imię (Imiona):
Data i miejsce urodzenia:
PESEL:
Adres:
Adres poczty elektronicznej (e-mail):
Nr telefonu kontaktowego:
Niniejszym oświadczam, iż:

 wyrażam chęć przystąpienia do stowarzyszenia Aeroklub Krakowski z siedzibą w Krakowie,
al. Jana Pawła II 17, 30-969 Kraków, wpisanego do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń,
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla Krakowa –
Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000110651, NIP: 6821001920,
REGON: 350183699 (dalej: „Stowarzyszenie” lub „Aeroklub Krakowski”);

 wnoszę o przyjęcie w poczet członków wspierających sekcji _
i zobowiązuję się do uiszczenia comiesięcznej składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Zarząd
Aeroklubu Krakowskiego;

 jestem: uczniem pilotem Aeroklubu Krakowskiego / uczniem pilotem ATSM Aviation /
pilotem licencjonowanym (niepotrzebne skreślić)

 zobowiązuję się do przestrzeganiu zasad obowiązujących w Stowarzyszeniu Aeroklub Krakowski,
prawa lotniczego i przepisów prawa sportowego;

 oświadczam, że zapoznałem/am się ze Statutem Stowarzyszenia Aeroklub Krakowski oraz
akceptuję jego treść;
 potwierdzam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich
danych osobowych w związku z członkostwem w Stowarzyszeniu Aeroklub Krakowski (Załącznik nr 1
do deklaracji);
 (opcjonalne) wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez
Stowarzyszenie Aeroklub Krakowski z siedzibą w Krakowie, w tym m.in. na otrzymywanie ofert usług
świadczonych przez Aeroklub Krakowski, newsletterów, materiałów informacyjnych, reklamowych lub
promocyjnych dotyczących usług Stowarzyszenia oraz na otrzymywanie zaproszeń na pikniki,
szkolenia, warsztaty oraz innego rodzaju imprezy związane z przedmiotem działalności i działalnością
statutową Stowarzyszenia, organizowane bezpośrednio przez Stowarzyszenie lub których jest ono
partnerem, za pośrednictwem wskazanego przeze mnie powyżej adresu e-mail – zgoda w każdej chwili
może zostać cofnięta poprzez przesłanie stosownej informacji na adres e-mail:
biuro@aeroklubkrakowski.pl.
data, podpis
Decyzją Zarządu Aeroklubu Krakowskiego Pan/i
na zebraniu Zarządu w dniu
_został/a przyjęty/a w poczet członków Stowarzyszenia Aeroklub Krakowski

data, podpis Prezesa Zarządu
Został/a skreślony/a z listy członków Stowarzyszenia decyzją Zarządu Stowarzyszenia Aeroklub
Krakowski w dniu
_.

Klauzula informacyjna dla członków Stowarzyszenia Aeroklubu Krakowskiego
Szanowna/y Pani/e,
wobec wejścia w życie 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, zwane
dalej „RODO”) chcielibyśmy poinformować Cię, o zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych.
[Administrator Danych Osobowych] Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest stowarzyszenie
Aeroklub Krakowski z siedzibą w Krakowie, Al. Jana Pawła II 17, 30-969 Kraków, wpisane do rejestru
przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonych przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000110651, NIP:
6821001920, REGON: 350183699 (dalej jako „Administrator” lub „Stowarzyszenia Aeroklub Krakowski”), adres email: rodo@aeroklubkrakowski.pl, tel. 12 287 04 70.
Administrator przetwarza Twoje dane osobowe tylko i wyłącznie na podstawie prawa i w ściśle określonych celach:
I.

[Cel] Przede wszystkim Twoje dane będą wykorzystywane w celu nawiązania i wykonania stosunku
cywilnoprawnego jaki zostanie z Tobą nawiązany na podstawie Statutu Stowarzyszenia Aeroklub
Krakowski tj.:
1) w celu przyjęcia Cię w poczet członków Stowarzyszenia Aeroklub Krakowski;
2) dla realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia Aeroklub Krakowski, w tym m.in.:
a) ewidencji członków Stowarzyszenia Aeroklub Krakowski;
b) monitoringu statusu członka Stowarzyszenia Aeroklub Krakowski;
c) rozliczenia członków w ramach działalności statutowej (w tym monitoring rozliczeń płatności składek
członkowskich, dodatkowych opłat, opłat za loty ustalonych na podstawie wewnętrznych regulacji
Stowarzyszenia Aeroklub Krakowski);
d) monitoringu wykonywania i rozliczania aktywności klubowej na rzecz Stowarzyszenia Aeroklub
Krakowski (w tym m.in. prac społecznych, udziału w obowiązkowych szkoleniach i spotkaniach w
ramach struktur Stowarzyszenia Aeroklub Krakowski);
e) wyrobienia legitymacji członkowskiej Stowarzyszenia Aeroklub Krakowski;
f) obsługa próśb i wniosków członków Stowarzyszenia Aeroklub Krakowski;
g) dla potwierdzenia członkostwa w Stowarzyszeniu Aeroklub Krakowski na potrzeby wyrobienia licencji
sportowych.
[Odbiorcy] Odbiorcami podanych przez Ciebie danych osobowych są dostawcy towarów i usług niezbędnych
do realizacji ww. celów oraz inne podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie Twoich danych
osobowych oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe,
[Okres przechowywania] Twoje dane będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia Twojego członkostwa w
Stowarzyszeniu Aeroklub Krakowski, nie krócej jednak niż do zakończenia wszelkich czynności faktycznych i
prawnych niezbędnych do realizacji obowiązków nałożonych na Administratora przepisami prawa (m.in.
podatkowego) lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Po tym czasie Twoje dane zostaną usunięte.
[Prawa] Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
[Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Twoje dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia Aeroklub
Krakowski i utrzymania tego statusu.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

II. [Cel] Twoje dane będą również wykorzystywane w prawnie uzasadnionym celach realizowanych przez
Administratora, tj.:

1)

2)
3)

4)
5)

dla sprawnej realizacji bieżącej działalności Administratora, w tym realizacji procesów biznesowych i
administracyjnych związanych z przedmiotem działalności Administratora, przygotowywania raportów i
opracowania analiz;
dla zapewnienia ochrony mienia, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić
Administratora na szkodę;
dla realizacji marketingu bezpośredniego, w tym przesyłania informacji handlowych, tj. w szczególności
ofert usług świadczonych przez Aeroklub Krakowski, newsletterów, materiałów informacyjnych,
reklamowych lub promocyjnych dotyczących usług Stowarzyszenia oraz zaproszeń na pikniki, szkolenia,
warsztaty oraz innego rodzaju imprezy związane z przedmiotem działalności i działalnością statutową
Stowarzyszenia, organizowane bezpośrednio przez Stowarzyszenie lub których jest ono partnerem;
dla archiwizacji dokumentów związanych z członkostwem w Stowarzyszeniu Aeroklub Krakowski;
do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej przez Administratora
działalności statutowej oraz działalności gospodarczej.

[Odbiorcy] Odbiorcami podanych przez Ciebie danych osobowych są:
1) inni członkowie Stowarzyszenia Aeroklub Krakowski;
2) Zarządzający lotniskiem w Pobiedniku k/Krakowa EPKP;
3) dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów oraz inne podmioty, którym Administrator
powierzył przetwarzanie Twoich danych osobowych;
4) podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe.
[Okres przechowywania] Twoje dane będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych
interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Ciebie
sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Po tym czasie Twoje dane zostaną usunięte.
[Prawa] Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak
również prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
[Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Dane osobowe przetwarzane w uzasadnionych celach
Administratora nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia Aeroklub
Krakowski i utrzymania tego statusu.
[Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu stanowi art. 6
ust. 1 lit f) RODO.
III.

[Cel] Twoje dane będą też wykorzystywane w celu wykonywania nałożonych na Administratora
obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym szczególności przepisów prawa lotniczego i
podatkowego oraz rachunkowości.
[Odbiorcy] Odbiorcami podanych przez Ciebie danych w celu wykonywania nałożonych na Administratora
obowiązków wynikających z przepisów prawa są organy państwowe i inne podmioty uprawnione na podstawie
przepisów prawa np. (sądy, urzędu skarbowe, ULC) oraz podmioty, którym Administrator powierzył
przetwarzanie danych osobowych członka Stowarzyszenia Aeroklub Krakowski (m.in. podmioty świadczące
usług księgowe).
[Okres przechowywania] Twoje dane zebrane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa
będą przechowywane przez okres do czasu ustania członkostwa (chyba, że przepisy prawa stanowią
odmiennie), a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla
zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
[Prawa] W stosunku do danych zebranych w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa,
przysługuje Ci prawo dostępu do treści tych danych oraz prawo do ich sprostowania, jak również prawo do
usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
– Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
[Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Twoje dane osobowe zebrane w celu realizacji obowiązków
wynikających z przepisów prawa nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa.
[Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 litera c) RODO.

Dodatkowo w przypadku, gdy w ramach struktur Stowarzyszenia Aeroklub Krakowski korzystasz z usług
szkoleniowych Stowarzyszenia lub z innych powodów użytkujesz statki powietrzne będące w posiadaniu
Stowarzyszenia, Twoje dane osobowe dodatkowo przetwarzane są w następujących celach:
IV.

[Cel] Twoje dane są wykorzystywane w celu wykonywania nałożonych na Administratora obowiązków
wynikających z przepisów prawa lotniczego, tj.:
1)
wypełnienie obowiązków i uprawnień wynikających z prawa lotniczego (m.in. statków powietrznych w
celach lotnictwa cywilnego, nadzór i bieżąca kontrola służb wyszkolenia nad uprawnieniami członków,
odbytymi egzaminami, i spełnieniem innych przesłanek dopuszczających członka do korzystania ze
statków powietrznych, prowadzenie dokumentacji szkolenia lotniczego, wydawanie zaświadczeń
wymaganych prawem);
2)
wypełnianie obowiązków wobec organów/urzędów państwowych/samorządowych (np. kontrole organów
lotniczych, kontrole Urzędu Skarbowego, kontrole ULC, żądania policji i innych organów ścigania,
sporządzanie odpowiedzi na pisma/ żądania podmiotów uprawnionych ustawowo do udostępniania
danych osobowych).
[Odbiorcy] Odbiorcami podanych przez Ciebie danych w celu wykonywania nałożonych na Administratora
obowiązków wynikających z przepisów prawa są organy państwowe i inne podmioty uprawnione na podstawie
przepisów prawa oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych członka
Stowarzyszenia Aeroklub Krakowski (m.in. podmioty szkolące, instruktorzy, obsługa lotniska).
[Okres przechowywania] Twoje dane zebrane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa
będą przechowywane przez okres do czasu ustania członkostwa (chyba, że przepisy prawa stanowią
odmiennie), a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla
zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
[Prawa] W stosunku do danych zebranych w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa,
przysługuje Ci prawo dostępu do treści tych danych oraz prawo do ich sprostowania, jak również prawo do
usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
– Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
[Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Twoje dane osobowe zebrane w celu realizacji obowiązków
wynikających z przepisów prawa nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa.
[Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 litera c) RODO,
w tym w szczególności: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego
2008 roku w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji
Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr
1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE; Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r.
ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie
cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. Urz. UE L 311
z 25.11.2011, str. 1, z późn. zm.) (m.in. Załącznik VII (CZĘŚĆ ORA) ORA.ATO.120 „Prowadzenie
dokumentacji”), ustawa Prawo lotnicze z dnia 3 lipca 2002 roku (m.in. art. 94 – 118) oraz akty wykonawcze do
niej.

V.

[Cel] Twoje dane są wykorzystywane w prawnie uzasadnionych celach realizowanych przez
Administratora, tj.: w celu:
1)
zapewnienie zgodności użytkowania lotniska z przepisami prawa lotniczego oraz realizacja obowiązków
wynikających z umowy z Zarządzającym lotniskiem w Pobiedniku k/Krakowa EPKP;
2)
promowania działalności szkoleniowej Stowarzyszenia, promowania lotnictwa sportowego oraz
propagowania tradycji lotniczych m.in. poprzez informowanie o sukcesach członków Stowarzyszenia w
imprezach/zawodach sportowych związanych z lotnictwem;
3)
administracji i zarządzania systemem E-CHRONOMETRAŻ, służącego m.in. do tworzenia list i ewidencji
lotów oraz rozliczeń lotów;
4)
rozpatrywania zgłoszonych incydentów (zdarzeń) w ramach Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem
Aeroklub Krakowski.
[Odbiorcy] Odbiorcami podanych przez Ciebie danych osobowych są:
1)
inni członkowie Stowarzyszenia Aeroklub Krakowski;
2)
Zarządzający lotniskiem w Pobiedniku k/Krakowa EPKP;

3)

4)

dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów oraz inne podmioty, którym Administrator
powierzył przetwarzanie Twoich danych osobowych (w tym m.in. dostawca usług informatycznych,
instruktorzy, służby bezpieczeństwa lotniska);
podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe.

[Okres przechowywania] Twoje dane będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych
interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Ciebie
sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Po tym czasie Twoje dane zostaną usunięte.
[Prawa] Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak
również prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
[Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Dane osobowe przetwarzane w uzasadnionych celach
Administratora nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z usług szkoleniowych w ramach struktur
Stowarzyszenia lub użytkowania statków powietrznych będących w posiadaniu Stowarzyszenia.
[Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu stanowi art. 6
ust. 1 lit f) RODO.
VI.

[Cel] Twoje dane są wykorzystywane w celu wykonania zawieranych umów (m.in. umów rezerwacji
i/lub wynajmu statków powietrznych, sprzętu lotniczego, hangarów, umów bezgotówkowego
tankowania statków powietrznych, umów sprzedaży paliwa lotniczego oraz umów o świadczenie
innych usług przez Stowarzyszenie Aeroklub Krakowski)
[Odbiorcy] Odbiorcami podanych przez Ciebie danych osobowych są:
1) Zarządzający lotniskiem w Pobiedniku k/Krakowa EPKP;
2) dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów oraz inne podmioty, którym Administrator
powierzył przetwarzanie Twoich danych osobowych (w tym m.in. szkoleniowcy, organizatorzy szkoleń,
warsztatów i egzaminów, organizatorzy imprez, których organizatorem/uczestnikiem/sponsorem/
patronem jest Stowarzyszenie Aeroklub Krakowski);
3) podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe.
[Okres przechowywania] Twoje dane będą przetwarzane do czasu zakończenia wszelkich czynności
faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji umowy oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa
(m.in. podatkowego) lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Po tym czasie Twoje dane zostaną
usunięte.
[Prawa] Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
[Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Dane osobowe przetwarzane w celu wykonania umowy nie
będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Podanie danych stanowi warunek zawarcia umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak
konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.
[Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu stanowi art. 6
ust. 1 lit. b) RODO.

VII. Administrator może być również uprawniony w przypadkach, ściśle określonych przepisami prawa
przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie odrębnej zgody. Każdorazowo w przypadku udzielenia przez
Ciebie takiej zgody, zostanie wypełniony przez nas obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO.
Oświadczam, że doręczoną mi klauzulę informacyjną przeczytałem i przyjąłem do wiadomości

data, podpis

