
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA AUTOMOBILKLUBU ŁÓDZKIEGO 
 

 

Data przyjęcia deklaracji: ……………………………………………………… 
 
Numer legitymacji członkowskiej: 7201………………………………… 

 
Wprowadzenie danych do Systemu Zarządzania Obrotem Kartami PZM  
Paragon fiskalny 
Arkusz rozliczeniowy 
Naklejki klubowe 

 
Dane niezbędne do wygenerowania karty klubowej: 

IMIĘ  

NAZWISKO  
NUMER TELEFONU  

ADRES EMAIL  
 

Poznajmy się: 

W jakim celu Pan/Pani ubiega się o członkostwo w Automobilklubie Łódzkim? 

 Chęć otrzymania zniżek OC oraz innych przywilejów wynikających z posiadania aktualnej karty członkowskiej, 

 Chęć organizacji/sędziowania imprez i aktywna działalność w strukturach klubu, 

 Jestem zawodnikiem sportu samochodowego i potrzebuję licencji oraz innych dokumentów zawodnika, 

Inne:  

 

Proszę o przyjęcie mnie na członka zwyczajnego Automobilklubu Łódzkiego.  

Zobowiązuję się do ścisłego wypełniania wszystkich obowiązków nałożonych przez Statut i wynikających z mojej 

przynależności do Automobilklubu. 

Oświadczam, że znane mi są prawa i obowiązki wynikające ze Statutu.  

Akceptuję postanowienia prywatności i sposobu przetwarzania danych do celów wynikających z chęci przynależności 

do Automobilklubu Łódzkiego. 

Zgadzam się na otrzymywanie drogą SMS wiadomości informacyjnych dotyczących klubu. 

 

……………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 

Czytelny podpis osoby przyjmującej deklarację Czytelny podpis osoby składającej deklarację 

 

Wypełnienie niniejszego formularza jest niezbędne (poza wymaganymi opłatami) do nadania osobie statusu członka zwyczajnego Automobilklubu Łódzkiego. 
 
Przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail i/lub nr telefonu komórkowego) jest niezbędne w celu nadania posiadaczowi karty uprawnień 
wynikających z programu Show your Card. Dane te będą wykorzystywane w związku z tym programem do celów statystycznych i kontrolnych. Dane mogą też 
być wykorzystywane do informowania o innych korzyściach wynikających z przynależności do organizacji zrzeszonej w Polskim Związku Motorowym (PZM). 
Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem podmiotów będących własnością PZM lub w nim zrzeszonych. Podanie danych jest dobrowolne, 
ale jest warunkiem uczestnictwa w programie Show your Card oraz innych programach i korzyściach, obecnych i przyszłych, związanych z przynależnością do 
organizacji zrzeszonej w PZM. Członek klubu - właściciel danych ma prawo żądania poprawienia swoich danych w każdym czasie. Jednocześnie zobowiązuje się 
do informowania PZM o zmianach w danych, pod rygorem utraty świadczeń i korzyści oferowanych przez PZM członkom zrzeszonych w nim organizacji. 
Administratorem danych jest Polski Związek Motorowy, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kazimierzowskiej 66. 
Administratorem danych jest Automobilklub Łódzki, z siedzibą w Łodzi, przy ul. Drewnowskiej 147. 

 


