
 

 

Automobilklub Kujawsko- Pomorski ul. Białogardzka7, 85-808 Bydgoszcz, nr konta bankowego: 83 1090 1072 0000 0001 1507 9814 
email: biuro@akkp.pl                                                                        

Automobilklubu Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy 

Deklaracja członkowska  
 

Numer                                                                                              - wypełnia klub 

 

Nazwisko  

 

 

Imiona 

 

PESEL   

 

Imiona rodziców  

 

Miejsce urodzenia 

 

Miejsce zamieszkania: 

 

KOD                             Miejscowość  

 

Ulica                                                                                                                 numer  

 

Telefon                                             e-mail:  

  

Posiadam licencje  

 

Zainteresowania  

Komentarz do komentarza. Tytuł Moja mała poezja lub Zapomnienie.  

Byłoby super, gdyby każdy był na nowej stronie. 

gdzie nie gdzie grafika, którą przesłałem, ale to pewnie byłyby dodatkowe koszty. 

Zamiast wiersza Sokratesie proponuję wiersz Stara samotność - zamieściłem na końcu 

dokumentu. Wiersz Do M to wiersz dla Pani na stronie miroslawurbaczewski.blogspot.com  

Dziękuję i zgadzam się w pełni z Pani sugestiami.  

 

Jestem studentem           uczniem        emerytem/rencistą         pracującym           bezrobotnym 
 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji członkowskiej dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z 
ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm. "Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe 
całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/am poinformowany/na o przysługującym mi prawie dostępu  
do treści tych danych i możliwości ich poprawienia, a także o prawie wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie. 
Dane będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (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 (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych. Administratorem Danych Osobowych jest Automobilklub Kujawsko-Pomorski 85-808 Bydgoszcz ul. Białogardzka 7 
e-mail: biuro@akkp.pl NIP: 554 289 35 63REGON: 340847977 
 

 

 Czytelny podpis kandydata i data …………………………………………………………………………… 

 

CZŁONKOWIE REKOMENDUJĄCY, NUMERY ICH LEGITYMACJI I CZYTELNE PODPISY: 

                                                                                                                                                                                                 

 

 

                                                                                                                                                                                                

 

Przyjęto / nie przyjęto *kandydata na członka AKP z dniem ……………………..........decyzją 

Zarządu AKP - Uchwała nr z dnia ……………...... 

mailto:biuro@akkp.pl
mailto:biuro@akkp.pl


 

 

Wydając / nie wydając legitymację członkowską nr ............... z dnia……………………… 

 

..........................................................             
(potwierdzam znajomość statutu i odb. 

legitymacji) 

.......................................................... 
podpis Prezesa lub upoważnionego członka 

Zarządu 
*- Niepotrzebne skreślić 


