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Przez fakt złożenia podpisu na niniejszej deklaracji oświadczam, że zgłaszam swój akces do grona członków Auto-
mobilklubu Volkswagena Transportera T3. Oświadczam, że znane mi są postanowienia Statutu oraz cele i zadania 
Automobilklubu. Zobowiązuje się do ich przestrzegania oraz aktywnego uczestnictwa w działalności Automobilklubu, 
regularnego opłacania składek i sumiennego wypełniania uchwał władz Automobilklubu.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Automobilklub Volk-
swagena Transportera T3 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. 
Nr 101 poz.926 z póź. zmian.) w celach związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia. Przysługuje mi prawo 
wglądu w te dane, ich poprawiania lub uzupełniania.

Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych Polskiemu Związkowi Motorowemu w celu wydania karty 
członkowskiej PZM. Przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail i/lub nr telefonu komórkowego) 
jest niezbędne w celu nadania posiadaczowi karty uprawnień wynikających z programu Show your Card. Dane te będą 
wykorzystywane w związku z tym programem do celów statystycznych i kontrolnych. Dane mogą też być wykorzysty-
wane do informowania o innych korzyściach wynikających z przynależności do organizacji zrzeszonej w Polskim Związku 
Motorowym (PZM). Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem podmiotów będących własnością 
PZM lub w nim zrzeszonych. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem uczestnictwa w programie Show 
your Card oraz innych programach i korzyściach, obecnych i przyszłych, związanych z przynależnością do organizacji 
zrzeszonej w PZM. Członek klubu - właściciel danych ma prawo żądania poprawienia swoich danych w każdym czasie. 
Jednocześnie zobowiązuje się do informowania PZM o zmianach w danych, pod rygorem utraty świadczeń i korzyści 
oferowanych przez PZM członkom zrzeszonych w nim organizacji. Administratorem danych jest Polski Związek Mo-
torowy, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kazimierzowskiej 66.”

………………………...........……………… 
miejscowość i data

………………………...........……………… 
podpis

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Automobilklubu Volkswagena Transportera T3. 

Imię …...............………………………………......................................................................................................

Nazwisko …………...............……………………………………….................................................................……

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

Adres korespondencyjny ..................................................................................................................................

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

Telefon ………………………………………..................……………………………………..........................……..

E-mail …...............…………………………………………………………………………..................................……

Kilka słów o sobie i swoich umiejętnościach .................................................................................................

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

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

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

Nazwiska dwóch członków automobilklubu wprowadzających kandydata:

1 ...................................................................................

2 ...................................................................................

Automobilklub Volkswagena Transportera T3

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
(NAlEży WyPEłNIć DrUKOWANyMI lITErAMI)

Automobilklub Volkswagena Transportera T3 przyjmuje Pana/Panią jako nowego członka

………………………...........……………… 
miejscowość i data

………………………...........……………… 
podpis


