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CAT  CLUB  FENIKS  –  DEKLARACJA  CZŁONKOWSKA 

 

 

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków stowarzyszenia CCF 
 

Imię i nazwisko …………………………………………………………….………………….…………………………………………… 
 
Hodowla (przydomek hodowlany)1 ……………………………………………………………..………………………………………… 
 
Rasy hodowanych lub posiadanych kotów ………………………………………………………………………………………………. 
 
Liczba kotów hodowlanych  Kotek: ……………….        Kocurów: ………………….         Kastratów …………………….. 
  
Przez kogo zostały wydane rodowodowy (np. FPL, TICA, PZF, WCF, CFA, IBSCC) .….……………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres zamieszkania ………………………………………………………………………................................……………………… 
 
Adres prowadzenia hodowli     ……………..……………………………………………................................……………………… 
 
Adres korespondencyjny  ……………………………………………………………….….…………….……………………………….. 
 
Numer telefonu ………………………………………………………………………….…..………………………............................. 
 
E-mail ……………………………………………………………………………………………………….………………………………. 
 
Strona www …………………………………………………………………………….…………………………….............................. 
 
Informuję, że do tej pory nie należałem / należałem do stowarzyszenia ....................................................................................                        

(nazwa dotychczasowego stowarzyszenia w którym jesteś lub byłaś/eś członkiem) 
 
i oświadczam, że nie zalegam w nim ani w innym klubie zrzeszonym w federacji Felis Polonia, z żadnymi składkami ani 
opłatami statutowymi.  
 
 
Czy posiadasz hodowlę psów? TAK / NIE2.   Jeżeli odpowiedziałeś TAK, prosimy o informację czy jest zarejestrowana w 
stowarzyszeniu i jeżeli tak, to jakim (nazwa) ……………………………………………………………………………………………. 
 
Oświadczam również, że zapoznałam/łem się ze statutem CCF i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień, 

regulaminów i procedur  obowiązujących w CCF, a także innych uchwał władz Stowarzyszenia.  

Zobowiązuję się terminowo opłacać składki członkowskie oraz informować CCF o wszelkich zmianach teleadresowych. 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Cat Club Feniks (CCF) z siedzibą w Głubczycach, ul. E. Plater 1 

dotyczących mnie danych zawartych w deklaracji członkowskiej w celu wystawiania dokumentacji hodowlanej oraz realizacji 

innych czynności wynikających ze statutu CCF. Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazywanie moich danych, o których 

mowa powyżej, organizacjom, z którymi CCF współpracuje w ramach działalności statutowej.   

 

Osoba polecająca CCF (imię i nazwisko oraz nazwa przydomka): ……………………………………………………………………  

Data………………………… Podpis………………………………………… 

 
 
1  Nie posiadając zarejestrowanego przydomka hodowlanego pole to należy pozostawić puste. 
2  Właściwą odpowiedź zaznaczyć kółkiem. 
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Informuję, iż: 
 
I. Administrator danych 
Administratorem danych jest Stowarzyszenie CAT CLUB FENIKS 
 
II. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
 
Administrator przetwarzana dane w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających ze Statutu Stowarzyszenia. Podstawą prawną 
przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit. c 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 
(dalej „RODO”).  
 
III. Obowiązek podania danych osobowych  
 
Źródłem obowiązku podania danych osobowych jest Statut Stowarzyszenia. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla członkostwa w Stowarzyszeniu. 
 
IV. Informacje o odbiorcach danych osobowych 
 
W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt II, dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź 
kategoriom odbiorców: 
a) podmiotom wspierającym Administratora w wykonywaniu jego obowiązków w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz Administratora 
(tzw. procesorzy danych); 
b) organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w 
zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.  
 
V. Okresy przetwarzania danych osobowych 
 
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonywania obowiązków wynikających ze Statutu Stowarzyszenia. 
Po upływie powyższego okresu dane osobowe mogą być nadal  przetwarzane w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez 
Administratora prawnie uzasadnionego interesu w zakresie określonym w pkt II powyżej, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do 
czasu wycofania tej zgody. 
 
VI. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji 
 
Administrator nie korzysta ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania w rozumieniu art. 23 RODO. 
 
VII. Prawa osoby, której dane dotyczą 
 
Administrator zapewnia, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, tj.: 
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;   
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”); 
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
e) prawo do przenoszenia danych osobowych; 
 
Administrator zapewnia ponadto prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 
 
VIII. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 
 
W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody 
na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 
IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
 
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
 
X. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych 
 
Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).  
 
XI. Dane kontaktowe 
Cat Club Feniks, ul. E.Plater 1, 48-100 Głubczyce. Adres e-mail: ccf@catclubfeniks.pl, tel. 880 550 530. 
 

 
 

Czytelny podpis………………………………………… 

mailto:ccf@catclubfeniks.pl

