
DZIAŁAJĄCEGO PRZY STS SANOK

DEKLARACJA PARTNERA 
PROJEKTU KLUBU 100 
#WRACAMYDOGRY

STS Sanok Sp. z o.o.
38-500 Sanok
ul. Królowej Bony 4

Fundacja Sport Dla Wszystkich
38-500 Sanok

ul. Kościuszki 31

Tel: +48 501 212 402
marketing@sts.sanok.pl
www.sts.sanok.pl

Wpisowe w kwocie (min. 300 zł) Składka w kwocie (min. 100 zł/msc)

Imię i nazwisko Pseudonim (widoczny zamiast imienia i nazwiska partnera - opcjonalnie)

Za okres (MM.RRRR - MM.RRRR)

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest STS Sanok Sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku przy ul. Królowej Bony 4, 38-500.

2. Powyższe dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów marketingowych, nie będą profilowane 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.
3. Pani/Pana dane osobowe przewarzane będą w celu rekrutacji do Klubu 100, 
na podstawie art.5 ust 1 pkt b. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres aktywnego członkowstwa w Klubie 100.
5. 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.
6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO 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.

1. Warunkiem posiadania statusu Partnera Klubu 100 jest podpisanie niniejszej deklaracji 
oraz regularne opłacanie składki członkowskiej w kwocie minimalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) miesięcznie.
2. Składkę należy wpłacać na rzecz Fundacji Sport Dla Wszystkich, 38-500 Sanok, ul. Kościuszki 31, 
NIP 687 196 99 31, KRS 0000804630, tytuł przelewu STS SANOK KLUB 100.
Wpłat można dokonywać przelewem bankowym na konto: 92 1240 2340 1111 0011 0055 3670 lub gotówką w siedzibie klubu. 
3. Z tytułu uiszczania składki członkowskiej każdy Partner Klubu 100 
otrzymuje prawo dostępu do specjalnej strefy VIP podczas meczów 
klubu STS Sanok Sp. z o.o. rozgrywanych na ARENIE SANOK oraz czapkę klubową.

Ja, niżej podpisany(a), wyrażam wolę do przystąpienia do elitarnego Klubu 100 działającego przy klubie hokejowym STS Sanok 
oraz deklaruję wpłatę wpisowego oraz składek.
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