
 

 

 

 

 

 

ANKIETA 

 

Imię i nazwisko …………………………………………………………………….. 

Rok urodzenia……………………    zawód ……………………………………… 

Adres ………………………………………………………………………………… 

………………………………………………  Adres email: ……………………….. 

 

zainteresowania z zakresu: a. uzbrojenia ochronnego, b. broni palnej, c. broni 

białej, d. ubioru wojskowego i oporządzenia, e. umocnień i architektury 

wojskowej, f. floty wojennej, g. genealogii rodzajów i gatunków broni, h. inne 

(jakie?) 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Prosimy o ewentualne bliższe dane dotyczące epoki i specjalizacji 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………     …………………………… 

(miejscowość, data)       (podpis) 

 



 

 

 

 

 

DEKLARACJA 

 

Niniejszym zgłaszam przystąpienie w charakterze członka zwyczajnego do 

Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy i oświadczam, że będę się 

stosować do postanowień Statutu, którego treść jest mi znana, do zarządzeń 

władz Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania. 

 

 

……………………     …………………………… 

(miejscowość, data)       (podpis) 

 

Członkowie wprowadzający: 

1. ……………………………   Imię i nazwisko ………………………. 

2. ……………………………    …………………………………………. 

Adres ………………………………….. 

…………………………………………. 

email  …………………………………. 

telefon…………………………………. 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

  

Oświadczam, że zostałem (-am) poinformowany (-a) o celach pozyskania moich danych osobowych i wyrażam 

dobrowolnie zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych, na zasadach  określonych w ustawie 

o ochronie danych osobowych  z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez 

Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Broni i Barwy z siedzibą Zarządu Głównego w Krakowie, al. 3 Maja 1,  

30-062 Kraków, w celu niezbędnym do wykonania statutowych zadań ww. Stowarzyszenia. Przyjmuję do 

wiadomości, że: (1) administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Broni i Barwy 

z siedzibą Zarządu Głównego w Krakowie, al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków; (2) przetwarzanie danych odbywa się 

na mocy mojej zgody; (3) niniejszą zgodę mogę cofnąć w każdej chwili, niemniej jednak, skorzystanie z tego 

prawa wiąże się brakiem możliwości realizowania względem mnie zadań statutowych; (4) mam prawo do 

wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania; (5) celem przetwarzania danych jest prowadzenie działalności 

statutowej Stowarzyszenia; (6)  przetwarzane są następujące dane: imię, nazwisko, adres email, adres do 

korespondencji, nr telefonu, wiek, zawód, zainteresowania z zakresu działalności Stowarzyszenia ; (7) Zbierane 

dane nie będą udostępniane innym podmiotom. 

  

  

………………………………. 



 

 

 

/data, czytelny  podpis/  


