DEKLARACJA CZŁONKOWSKA ZHP
Część A. Ja, niżej podpisany/a ……………………………………………………… (imię i nazwisko rodzica) deklaruję wolę przynależności
mojego syna/córki ……………………………………..……………………. (imię i nazwisko syna/córki) do Związku Harcerstwa Polskiego
(Chorągiew Śląska Hufiec Jaworzno) i uczestnictwa w zbiórkach i zajęciach programowych jednostki przynależącej do VI
Szczepu Harcerskiego Chwaty im. Stefana Żeromskiego ( 13 JGZ Szczwane Szopy / 3 JDH Wyż / 13 JDW Wicher ).
Część B. Jednocześnie przekazuję swoje dane osobowe niezbędne do rejestracji w systemie Ewidencja ZHP oraz dane
kontaktowe:
DANE OSOBOWE SYNA / CÓRKI

DANE KONTAKTOWE OPIEKUNÓW

PESEL dziecka

Numery telefonów i
imiona opiekunów

Imię (imiona) i
nazwisko

Adres e-mail

Data urodzenia

Klasa i Szkoła

Adres
zamieszkania (kod,
miasto, pełna
nazwa ulicy, numer
mieszkania)

Część C. Klauzule dotyczące sposobu działania ZHP oraz zobowiązanie dotyczące składek członkowskich:
1. Wyrażam zgodę na uczestnictwo w charakterystycznych dla harcerstwa sposobach działania, w tym pracę systemem
małych grup bez bezpośredniego nadzoru pełnoletnich instruktorów.
2. Jestem świadoma/świadomy*, że warunkiem członkostwa w ZHP jest terminowe opłacanie podstawowej składki
członkowskiej ZHP określonej szczegółowo w odrębnych przepisach.
Część D. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku1∗
W dowolnym momencie można wycofać wyrażoną zgodę, kontaktując się w tym celu ze Związkiem Harcerstwa Polskiego
oraz Chorągwią Śląską albo bezpośrednio z wyznaczonymi przez Związek Harcerstwa Polskiego i Chorągiew Śląską
inspektorami ochrony danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Zgoda na wykorzystanie danych osobowych
☐ Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Związek Harcerstwa Polskiego oraz Chorągiew Śląską moich danych
osobowych obejmujących mój wizerunek w celu prowadzenia kronik ruchu harcerskiego oraz w celu prowadzenia
działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej. Wykorzystanie moich danych osobowych, na które wyrażam
zgodę, obejmuje utrwalanie wizerunku na obrazach, w tym obrazach ruchomych, wykonanych w czasie i w związku
z moim udziałem w życiu harcerskim oraz na rozpowszechnianiu tego wizerunku w następujący sposób:
● zwielokrotnianie egzemplarzy utrwalenia wizerunku dowolną techniką, w tym techniką drukarską,
reprograficzną oraz techniką cyfrową;
● nieodpłatne wprowadzenie do obrotu egzemplarzy utrwalenia wizerunku;
● publiczne udostępnienie utrwalenia wizerunku w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i czasie przez siebie wybranym, w szczególności na stronach internetowych, na portalach społecznościowych,
w aplikacjach mobilnych;
● rozpowszechnianie utrwalenia wizerunku z wykorzystaniem poczty elektronicznej;
● publiczne wyświetlanie i odtwarzanie utrwalenia wizerunku albo wystawienie egzemplarzy utrwalenia
wizerunku na widok publiczny.
…………………………….......................................…..……
podpis*

1∗

w przypadku osób niepełnoletnich „Zgodę na rozpowszechnianie wizerunku” podpisuje rodzic lub opiekun
prawny

