
       
Klub Hokejowy Podhale Nowy Targ S.A. 

ul. Parkowa 14, 34-400 Nowy Targ      
tel: +48 533 997 141, 

e-mail: klub100@khpodhale.pl 
www.podhalenowytarg.pl 

 

DEKLARACJA CZŁONKA ELITARNEGO KLUBU STU 

Ja, niżej podpisany(a), wyrażam wolę przystąpienia do Elitarnego Klubu Stu działającego 
przy Klubie Hokejowym Podhale Nowy Targ S.A. oraz deklaruję wpłatę składek 
członkowskich w kwocie 100,00 PLN miesięcznie na rzecz Klubu Hokejowego Podhale 
Nowy Targ S.A. 
 

Imię i nazwisko 
 
 

Nr telefonu 
 
 

Adres e-mail 
 
 

           Powyższe dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów marketingowych ani nie zostaną udostępnione dla osób trzecich. 
 
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku . W sprawie ochrony  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                   
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KH Podhale Nowy Targ z siedzibą w Nowym Targu przy ul. Parkowa 14. 

2. Pani/Pana dane osobowe przewarzane będą w celu rekrutacji do Elitarnego Klubu 100, na podstawie art.5 ust 1 pkt b. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres sezonu hokejowego 2018/2019 

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania. 

5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.                     

    

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

                                                                                                                                                                    Data / Podpis 
 

* Warunkiem posiadania statusu członka Elitarnego Klubu Stu jest podpisanie niniejszej deklaracji oraz regularne 
opłacanie składki członkowskiej w kwocie 100,00 zł (słownie: sto złotych) miesięcznie.  
* Składkę członkowską należy wpłacać przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Nowym Targu, ul. Rynek 11, 
na rachunek: 10 8812 0005 0000 0000 4343 0002 - (w tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko). 
* Z tytułu uiszczania składki członkowskiej każdy Członek Elitarnego Klubu Stu otrzymuje imienny „Karnet VIP" na 
wszystkie mecze Klubu Hokejowego Podhale Nowy Targ S.A. ważny w sezonie 2018/2019. 

 
Anna Dziurdzik                 anna.dziurdzik@khpodhale.pl         tel: +48 609 099 273 
Sebastian Marszałek       sebastian.marszalek@khpodhale.pl          tel: +48 600 819 051 
 

 

LICZYMY NA POMOC I WSPARCIE KAŻDEGO, KOMU LEŻY NA SERCU               

ROZWÓJ HOKEJA NA LODZIE W NASZYM KLUBIE 

RAZEM WSPIERAJMY SZAROTKI !!!! 
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