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Deklaracja wstąpienia do Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurowie
 

Ja niżej podpisany/ podpisana * deklaruję chęć wstąpienia do Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Kurowie jako członek zwyczajny/ wspierający/Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej (MDP)*.

 

Ślubowanie:

„W pełni świadom obowiązków strażaka – ochotnika, uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w 
ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Kurowie, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia”

 

 

1. Imię i nazwisko wstępującego ……………………………………………………………… Imię ojca ………….........…… 

 

2. Data urodzenia ……………..........…… Miejsce urodzenia ………………………..................………… 

 

3. Adres zamieszkania ……………………...........................…..……………… PESEL ………………………… 

 

4. Nr telefonu kontaktowego …………………………... 

 

5. Adres poczty elektronicznej ……………………………. 

 

6. W razie wypadku powiadomić ……………………….…… Telefon…………………… 

 

7. Podpis osoby wstępującej …………………………………………………………….………… 

 

http://www.ospkurow.com.pl/


8. W przypadku osoby nieletniej: 

 

Wyrażam zgodę na członkostwo mego dziecka w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurowie i jego udział w 
zajęciach szkoleniowych oraz sportowo –rekreacyjnych organizowanych przez OSP w Kurowie. Oświadczam, 
że dziecko jest w pełni zdrowe i zdolne do udziału w tych zajęciach. Zobowiązuję się do opłacania składek 
członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie członków OSP Kurów. Oświadczam, że dziecko i 
ja zostaliśmy zapoznani z zapisami Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurowie oraz jestem 
świadom/świadoma charakteru zajęć w OSP. Jednocześnie biorę wszelką odpowiedzialność za jego/ jej 
bezpieczeństwo w czasie zajęć i w drodze na zajęcia i z zajęć w OSP Kurów.*

 

* Niepotrzebne skreślić 

 

1. Imię i nazwisko prawnego opiekuna w przypadku członka OSP nieletniego 

 

……………………………………………………………………….

 

2. Podpis rodzica – prawnego opiekuna w przypadku członka OSP nieletniego 

 

Kurów, dn. ………………… ……………………………….………………….

 

 

Deklaracja dotycząca przetwarzania danych osobowych RODO

 

W oparciu o Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych w zakresie określonym w art. 2 i art. 3 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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej 
„rozporządzeniem 2016/679”:

Wyrażam/ nie wyrażam* zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych 
osobowych lub mojego dziecka - w przypadku osób nieletnich* wyłącznie w celach statutowych i 
organizacyjnych Ochotniczej Straż Pożarnej w Kurowie, w szczególności związanych z uczestnictwem w 
akcjach ratowniczych, zajęciach szkoleniowych, rekreacyjno – sportowych, zawodach, imprezach 
sportowych oraz na potrzeby Państwowej Straży Pożarnej, Związku OSP RP . (Udzielenie zgody jest 
dobrowolne, jednakże konieczne w celu wzięcia udziału w/w akcjach i zajęciach ) . Zastrzegam sobie prawo 
do ich wglądu i ich poprawiania. 

Wyrażam/ nie wyrażam * zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych szczególnych - lub mojego 
dziecka - w przypadku osób nieletnich * ,tj. danych dotyczących zdrowia w zakresie koniecznym do działań 
ratowniczych, szkoleniowych lub zawodów sportowo - pożarniczych.

Wyrażam/ nie wyrażam * zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku lub mojego dziecka - w 



przypadku osób nieletnich * przez OSP w Kurowie tj. zdjęć , filmów z treningów, akcji ratowniczych, 
zawodów, egzaminów , zebrań oraz imprez sportowych i innych organizowanych przez OSP Kurów , w 
których będę uczestniczył lub będzie uczestniczyć moje dziecko - w przypadku osób nieletnich * w celach 
informacyjnych, promocyjnych i sprawozdawczych OSP Kurów .

Jestem świadomy/a, że moje, lub dane mego dziecka dziecka - w przypadku osób nieletnich * 
szczególnie wizerunek, mogą być użyte do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania
i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkiem innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym 
komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, 
modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby promocyjne OSP w Kurowie.

Wyrażam/ nie wyrażam * zgodę na informowanie mnie drogą telefoniczną, poprzez sms czy drogą 
elektroniczną o akcjach ratowniczych, zajęciach szkoleniowych, innych wydarzeniach i sprawach 
organizacyjnych OSP w Kurowie.

Kurów, dnia ……………………..

 

Podpis członka OSP w Kurowie ………………….……………….

 

Podpis rodzica lub prawnego opiekuna małoletniego członka MDP OSP Kurów ………………………………

* Niepotrzebne skreślić 

 

Klauzula Informacyjna 

dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurowie dotycząca przetwarzania danych osobowych. RODO

 

 

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018r w oparciu o Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o 
ochronie danych osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie określonym w art. 
2 i art. 3 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”: RODO , niniejszym 
informujemy, że Ochotnicza Straż Pożarna w Kurowie przetwarza dane osobowe Pana/ Pani, lub dziecka w 
przypadku osób nieletnich * w związku przynależnością do OSP w Kurowie.

 

Administrator danych.

Administratorem danych osobowych Pani/Pana, lub dziecka w przypadku osób nieletnich * jest Ochotnicza 
Straż Pożarna w Kurowie i dane te mogą być przetwarzane w celach związanych z przynależnością do OSP w 
Kurowie dla realizacji zadań statutowych, w tym między innymi związanych z udziałem w akcjach 
ratowniczych, w zajęciach treningowych, zawodach imprezach, testach , zebraniach, czy egzaminach.

 

Udostępnianie danych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pana/ Pani *, lub dziecka w przypadku osób nieletnich 
dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych w 
tym:



- podmiotom i organom , którym OSP w Kurowie jest zobowiązana i upoważniona udostępnić dane osobowe
na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

- funkcyjnym OSP, instruktorom, trenerom, wychowawcom obozowym, członkom Zarządu OSP w Kurowie,

 

 

 

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Pana/Pani* lub dziecka w przypadku osób nieletnich * będą przechowywane przez okres 
przynależności do OSP , a także po ustaniu członkowstwa, przez czas zgodny z przepisami prawa, a w 
przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora – przez czas ich realizacji.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem przez Ochotnicza Straż Pożarną w Kurowie danych osobowych Pani/Pana*, lub 
dziecka w przypadku osób nieletnich * przysługują Pani/Panu*:

- prawo dostępu do treści danych,

- prawo do sprostowania danych,

- prawo do usunięcia danych,

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

- prawo do przenoszenia danych,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , jeśli Pani/ Pan* uzna, że 
przetwarzanie danych Pani/Pana* lub dziecka narusza przepisy w tym Rozporządzenia,

- prawo do wycofania zgody , w zakresie w jakim podstawę przetwarzania danych osobowych Pana/Pani* 
lub dziecka w przypadku osób nieletnich jest Pani/ Pana* zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych Pani/Pana lub dziecka w przypadku osób nieletnich * jest wymogiem 
ustawowym w zakresie określonym w przepisach powołanych w niniejszej klauzuli informacyjnej. Jeżeli 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana lub dziecka w przypadku osób nieletnich * następuje w celu 
wnioskowanych czynności. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do wykonywania 
wnioskowanych czynności.

Administrator danych informuje, że:

- przetwarzanie przez OSP w Kurowie dane osobowe członków oraz kandydatów na członków OSP Kurów 
pochodzą wyłącznie od osób, których dane dotyczą,

- podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania i zachowania członkowstwa w 
OSP w Kurowie,

- nie podanie danych osobowych uniemożliwia uzyskanie członkowstwa w OSP. Żądanie ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych albo ich usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o 
członkowstwo w OSP Kurów albo wystąpienia z OSP w Kurowie,

- kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem Prezesa Zarządu OSP w 
Kurowie tel 600 735 855 lub ospkurow@o2.pl 

mailto:ospkurow@o2.pl


- dane osobowe Pani/Pana lub dziecka w przypadku osób nieletnich * podane w deklaracji członkowskiej lub
później są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit.B i f RODO i są przetwarzane wyłącznie w celach 
związanych z przynależnością do OSP w Kurowie wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez Administratora . Nie będą te dane przetwarzane w celach handlowych, nie są 
przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego ani też jakichkolwiek pomiarów, nie 
będą przekazywane innym podmiotom.

Kurów, dn. ………………………………………..

 

Z klauzulą informacyjną zapoznał się : ………………………… podpis członka OSP ……….………………….

 

W przypadku członka OSP małoletniego: ………………………… (podpis rodzica – opiekuna prawnego 

 

dziecka) ……………………………………..……

 

 

 

Nr uchwały o przyjęciu na listę członków OSP w Kurowie ………………….…..…..

 

 

 

 

Data wpisania na listę członków ……… podpis członka zarządu OSP w Kurowie …… ……………….

 

* Niepotrzebne skreślić 

 


