OŚWIADCZENIE
zgodnie z "Ustawą o ochronie danych osobowych" z dn. 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 133, poz. 883 z 1997 r.
– z późn. zmianami) - na potrzeby bazy danych

"P o l s k i C a l l B o o k"
której administratorem w rozumieniu tej ustawy jest: Polski Związek Krótkofalowców w Warszawie,
dostępnej pod internetowym adresem: http://callbook.pzk.org.pl:
Część I – oświadczam, że:
1. dobrowolnie podaję i wyrażam zgodę na wpisanie do bazy i przetwarzanie w niej moich danych osobowych
umieszczonych w części II niniejszego oświadczenia.
2. wyrażam zgodę na publikację moich danych na internetowej stronie WWW „Polskiego CallBooka” - w takim
zakresie, jaki podał(a/e)m w części II oświadczenia.
3. wyrażam zgodę na dokonywanie zmian moich danych osobowych – nadsyłanych drogę elektroniczną – o ile będą
autoryzowane podanym niżej w części II hasłem.
4. wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych z części II oświadczenia wszystkim zainteresowanym
bazą typu callbook, przekazywanie ich za granicę do innych baz typu callbook oraz wydawanie w edycji drukowanej
bazy "Polski CallBook".
5. poinformowano mnie, że dane te są ogólnodostępne - także poza granicami Polski - dla użytkowników sieci Internet
na całym świecie i dlatego istnieje ryzyko wykorzystania ich bez wiedzy i zgody mojej oraz administratora bazy.
6. poinformowano mnie o dobrowolności podania moich danych, prawie wglądu do nich i ich zmiany oraz uzyskiwania
informacji o sposobie ich wykorzystania.
7. poinformowano mnie, że dane wykorzystane do innych niż celów niż bezpośrednia publikacja w bazie „Polski
CallBook” - będą przekazywane ze szczególną dbałością o ich ochronę oraz dla dobra krótkofalarstwa i jednoczenia
polskiego środowiska radioamatorów.

Część II – podaję moje dane osobowe do umieszczenia w bazie „Polski CallBook”:
..............................................................
.....

............................................................................................................................................................................

znak wywoławczy

imię (i ewentualnie nazwisko) lub nazwa klubu

..............................................................................................................................................................................................................................................
.....
QTH

lokator

skrót: wojew. - powiat

..............................................................................................................................................................................................................................................
.....
ulica i numer domu lub skr. poczt.

kod pocztowy

.....................................................................................................................
.....

nazwa miejscowości

....................................................................................................................

numer telefonu domowego

inny kontaktowy numer telefonu

.....................................................................................................................
.....

....................................................................................................................

adres e-mail 1

adres e-mail 2

...............................................................

.........................................................................................................................................................................
...

QSL (biuro/direct/via)

uwagi

..............................................................................................................................................................................................................................................
.....
uwagi

......................................................................................................
miejscowość i data

..................................................................
.....
własnoręczny podpis

.......................................
hasło autoryzacji

