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Wnoszę o udzielenie mi zgody na odpłatne indywidualne korzystanie ze strzelnicy  

LOK w Myszkowie przy ul. Słowackiego 116 w Myszkowie na zasadach Indywidualnego 

i zorganizowanego korzystanie ze Strzelnicy Miejskiej LOK w Myszkowie ustalonych przez 

Zarząd Rejonowy LOK w Myszkowie. 

Indywidualnie ze strzelnicy mogą korzystać wyłącznie członkowie LOK Myszków. Dla osób nie 
będących członkami Klubu Strzeleckiego LOK Myszków oraz nie składających dotychczas wniosku o 
przyjęcie do Klubu i które nie wyrażających woli zastania członkami zwyczajnymi Klubu Strzeleckiego 
LOK Myszków, złożenie niniejszego wniosku jest równocześnie wnioskiem o członkostwo w LOK 
Myszków jako członek wspierający Zarządu Rejonowego LOK  w Myszkowie. 

imię  
 

nazwisko  
 

pesel  
 

nr dowodu osobistego  
 

telefon  
 

email  
 

  

adres zameldowania 
 

 

adres zamieszkania 
 

 

adres korespondencyjny 

  

 

posiadane uprawnienia  

patent strzelecki  karabin ……., pistolet ……., strzelba ……. 

licencja PZSS  karabin ……., pistolet ……., strzelba ……. 

pozwolenie na broń  

• sportowe    
 

• kolekcjonerskie 
 

   

• inne 
 

   

dopuszczenie do 

posiadania broni 
 

   

prowadzący strzelanie 
 

 

 

informacje na temat danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych 
osobowych jest Klub Strzelecki LOK Myszków ul. Słowackiego 116 w Myszkowie dalej Klub 

2. Dane osobowe Członków Klubu przetwarzane są przez Klub w celu prowadzenia Klubu, 
a w szczególności: 

• obsługi procesu rejestracji, 

• zapewnienia sprawnego funkcjonowania Klubu i Strzelnicy, 

• wywiązywania się z obowiązków Klubu w stosunku do organów administracji państwowej 
3. Klub zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Korzystających 

z strzelnicy  właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich 
informacji, w oparciu o odpowiednia podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego 
prawa. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące 
Korzystającego ze strzelnicy nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez jego zgody. 
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4. Dane dotyczące Korzystającego ze strzelnicy, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez 
okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem ze strzelnicy.  

5. Podanie przez wnioskującego o korzystającego ze strzelnicy danych osobowych jest dobrowolne. 
Klub informuje, że niepodanie danych osobowych wymaganych w formularzu uniemożliwia 
udzielenie zgody na korzystanie ze strzelnicy 

6. Każdy Korzystający ze strzelnicy ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo 
ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich 
usunięcia, zwracając się w tym celu do Klubu. W przypadku usunięcia danych warunkujących 
korzystanie ze strzelnicy, Korzystającego ze strzelnicy traci prawo Korzystania ze strzelnicy. 

7. Jednocześnie Klub oświadcza, że stosowane przy ochronie serwisu rejestracji Korzystających ze 
strzelnicy nowoczesne techniki zabezpieczenia i dostępu do danych służą zapewnieniu jak 
najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować 
w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji. 

 

Deklaracje  

• Oświadczam, że znany jest mi statut LOK, regulamin indywidualnego i zorganizowanego 

korzystania ze Strzelnicy Miejskiej LOK w Myszkowie. 

• Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów prawnych, statutu i regulaminów 

obowiązujących w Klubie oraz do regularnego opłacania składek.  

• Oświadczam, że nie byłem karany prawomocnym orzeczeniem sądu  

• Oświadczam, że dane zawarte w deklaracji członkowskiej są zgodne ze stanem faktycznym 

oraz, że o każdej zmianie poinformuję niezwłocznie Zarząd Klubu 

• Zapoznałem się z powyższymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych 

osobowych i je akceptuję. 

 

…………..…………………………………………………… 
     data i czytelny podpis 

 


