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Kwestionariusz Danych korespondencyjnych i informacji o  działce ROD „Kaszubskie”
Data : 

Nr  Działki Imię i  nazwisko  Działkowicza :

Adres korespondencyjny Działkowicza :

Nr telefonu stacjonarnego  działkowicza :

Nr telefonu Komórkowego  działkowicza :

Adres e-mai którym dysponuje działkowicz : 

Czy  działkowicz posiada oznaczenie Nr działki  w widocznym miejscu : 
Tak  posiadam Nie nie posiadam i zobowiązuję się uzupełnić je do dnia : 

Data uzupełnienia Nr :

TAK Posiadam 
NIE nie posiadam

TAK Posiadam 
NIE nie posiadam

Dane osoby nie będącej  działkowiczem, a zajmującej  się jej uprawą : 

Imię i  nazwisko  osoby uprawiającej działkę :

Adres korespondencyjny osoby uprawiającej działkę :

Nr telefonu stacjonarnego  osoby uprawiającej działkę :

Nr telefonu Komórkowego  osoby uprawiającej działkę :

Adres e-mai którym dysponuje osoba uprawiającej działkę : 

Zgoda działkowicza Zgoda działkowicza przekazana do  ROD „Kaszubskie” 

Uwagi działkowicza na temat spraw którymi powinien zająć się Zarząd ROD „Kaszubskie” 

Pola oznaczone :   X uważa się za potwierdzenie informacji  zawartych  w polu  wynikowym obok  danego oznaczenia 

Podpis Działkowicza Pełnym Imieniem i  Nazwiskiem : 
Data Podpisania : 

Podpis członka Zarządu ROD sporządzającego pismo : 
Data sporządzenia : 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego  adresu  e-mail do  celów informowania mnie o  zebraniach  ROD „Kaszubskie”, w tym też walnych, oraz 
Walnych wyborczych, na równi z korespondencją listowną zawartą w statusie i regulaminie Ogrodu ROD „Kaszubskie” w Gdyni. Jednoczeœnie 
zobowiązuję się potwierdzić otrzymanie powiadomienia ta droga na adres e-mail wskazany  w korespondencji mailowej.

Czy działkowicz posiada indywidualna Furtkę z dostępem do  swojej  działki na terenie 
ROD „Kaszubskie” ?

Czy Działkowicz Posiada zgodę  ROD „Kaszubskie” na wybudowanie dodatkowego  wejscia w ogrodzeniu  

Na jakiej podstawie osoba ta uzyskała zgodę działkowicza \ członka ROD”Kaszubskie” do 
zajmowania się i uprawy w/w działki?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w powyższym kwestionariuszu danych kontaktowych 
działkowicza\członka ROD „Kaszubskie” w Gdyni  dla potrzeb niezbędnych do realizacji kontaktu i procesu informowania działkowicza 
ROD „Kaszubskie” w Gdyni, oraz na poczet przesyłania mi informacji  związanych  z działalnością Ogrodu ROD „Kaszubskie” w Gdyni 
(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) 

Zgodnie z regulaminem PZD ROD „Kaszubskie” zobowiązuję się do  aktualizowania powyższych  danych kontaktowych w 
przypadku gdy ulegną zmianie. Brak aktualnych  danych kontaktowych skutkuje wzięciem na siebie odpowiedzialności za 
ewentualne niedoręczenie pism i informacji na siebie jako działkowicza \ członka ROD Kaszubskie. Pisma wysłane na 
podane dane zgodni z prawem na terenie Polski uważa się za doręczone zgodnie z tym zobowiązaniem.
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