Klub Kopernika
Deklaracja Klubowicza
Dane członka Klubu (osoba pełnoletnia)

Imię i nazwisko rodzica (osoba małoletnia)

Imię: 

Imię: 

Nazwisko: 

Nazwisko: 

Email: 
Telefon: 
Kod pocztowy: 

Newsletter:

Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok): 
Numer karty: 

Chcę otrzymywać
Przedłużenie

Nie chcę otrzymywać

Droga Klubowiczko, Drogi Klubowiczu,
1.

Członkostwo w Klubie wymaga przetwarzania przez Centrum danych
osobowych Klubowiczów.

2.

Administratorem podanych przez Ciebie w formularzu danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (dalej jako „CNK”).

3.

Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj.
na podstawie Twojej zgody. W przypadku, gdy Klubowiczem jest osoba
poniżej 18. roku życia, zgoda powinna być wyrażona przez jej rodzica
albo opiekuna prawnego.

4.

Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celach związanych
z członkostwem w Klubie, w szczególności w celu realizacji uprawnień wynikających z członkostwa i przesyłania informacji dotyczących
Klubu, zmian w Regulaminie oraz newslettera

5.

Dane będą przetwarzane przez okres członkostwa w Klubie, z możliwością przedłużenia tego czasu za (pisemna zgoda Klubowicza)

6.

Podane przez Ciebie w formularzu dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz CNK oraz podmiotom
uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Nie dotyczy to wykorzystywania danych w celach marketingowych.

7.

Masz zawsze prawo dostępu do przekazanych nam danych, możesz
je sprostować, usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie. Możesz też
sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas podanych danych. Masz także
prawo do przenoszenia danych.

8.

Możesz w dowolnym momencie cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych, pisząc na adres naszej siedziby lub wysyłając wiadomość
elektroniczną: klub@kopernik.org.pl. Nie będzie to miało wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

9.

Masz prawo wnieść skargę na nasze postępowanie do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.

10.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest warunkiem niezbędnym do przystąpienia do Klubu oraz zachowania statutu
Klubowicza. W przypadku niepodania danych, a także w przypadku
wniosku o ograniczenie bądź usunięcie danych czy też cofnięcia
zgody na ich przetwarzanie, niemożliwe jest dalsze świadczenie przez
Centrum usług związanych z członkostwem w Klubie. W przypadku
rezygnacji z otrzymywania klubowego newslettera Klubowicz powinien
być świadomy, że nie będzie informowany o aktualnej ofercie Klubu.

11.

Decyzje dotyczące podanych przez Ciebie w formularzu danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

12.

Możesz skontaktować się z CNK, w tym z osobą pełniącą w CNK
obowiązki inspektora ochrony danych, pisząc na adres naszej siedziby lub wysyłając wiadomość elektroniczną na adres e-mail
klub@kopernik.org.pl.

 Po zapoznaniu się z regulacjami dotyczącymi przetwarzania danych
osobowych niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Centrum Nauki Kopernik moich danych osobowych, danych osobowych
dziecka, którego jestem opiekunem prawnym* podanych w niniejszym
formularzu rejestracyjnym, w celach określonych w pkt. 3 powyżej.

 Zapoznałem się z postanowieniami regulaminu Klubu Kopernika oraz
akceptuje jego postanowienia.
*niepotrzebne skreślić

Data:

Podpis:

