
Regulamin Klubu 100 ROW Rybnik

§ 1 Zasady ogólne 
1. Członkiem „Klubu 100” może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, a także lokalne firmy. 

2. Uczestnictwo w „Klubie 100” jest dobrowolne. 

3. Członek w każdej chwili może zrezygnować z członkostwa w „Klubie 100”. 

4. Członkowie posiadają swoje prawa i obowiązki. 

5. Aby przystąpić  do „Klubu 100”,  należy wypełnić  deklarację  członkowską i  wpłacić  darowiznę
w wysokości minimum 100 zł na numer konta bankowego Stowarzyszenia KS ROW 1964 Rybnik.

§ 2 Cele stworzenia „Klubu 100” 
„Klub 100” ROW Rybnik ma na celu pozyskiwanie środków na utrzymanie III-ligowej drużyny piłkarskiej. 
„Klub 100" zrzesza osoby prywatne jak i lokalnych przedsiębiorców, pragnące na miarę swoich 
możliwości finansowych wesprzeć działalność stowarzyszenia. 

§ 3 Obowiązki Członka „Klubu 100” 
1. Członek „Klubu 100” wypełnia deklarację członkowską. 

2. Członek „Klubu 100” deklaruje  comiesięczną wpłatę  na konto klubu darowizny w wysokości
minimum 100 zł. Wpłaty należy dokonać do dziesiątego dnia każdego miesiąca. 

3. Kwoty wpłacone przez członka „Klubu 100” podane zostają do publicznej wiadomości na stronie
internetowej stowarzyszenia KS ROW 1964 Rybnik chyba, że członek „Klubu 100” nie wyrazi na
to zgody. 

4. Zaleganie z wpłatą przez trzy miesiące z kolei, oznaczać będzie skreślenie z listy członka „Klubu
100”  i  utratę  wszystkich  przywilejów członka  „Klubu  100”.  Przed  skreśleniem z  listy,  zarząd
KS ROW 1964 Rybnik, zobowiązuje się do próby skontaktowania się z członkiem „Klubu 100”,
celem przypomnienia o zaległych wpłatach. 

§ 4 Przywileje Członka „Klubu 100” i REKLAMA 
W ramach programu „Klub 100” oferujemy następujące ekspozycje i świadczenia: 

1. Logo partnera wraz z przekierowaniem na oficjalnej stronie www.row1964rybnik.com

2. Karnet na mecze KS ROW 1964 Rybnik. 

3. Możliwość wykorzystania faktu posiadania statusu członka Klubu 100 we własnych materiałach
promocyjnych  oraz  możliwość  stosowania  sformułowania  „Biznes  Partner  ROW  Rybnik”
z możliwością wykorzystania logo „Klubu 100” w tym celu. 

4. Otrzymanie certyfikatu „Klub 100 ROW Rybnik”. 

5. Uczestnik „Klub 100” staję się automatycznie członkiem wspierającym Stowarzyszenia KS ROW
1964 Rybnik. 

6. Umieszczenie informacji o firmie w newsletterze dwa razy w sezonie. 

7. Zaproszenie na cykliczne spotkania członków „Klubu 100”. 



8. Otrzymanie gadżetu klubowego za wejście do „Klubu 100”. 

§ 5 Pozostałe 
1. Uczestnictwo w „Klubie 100” jest dobrowolne, stąd niniejszy regulamin wymaga zarówno od

organizatorów, jak członków „Klubu 100”, uczciwości, współpracy i rzetelności. 

2. Przewodniczącym  „Klubu  100”  jest  osoba  wybrana  przez  Zarząd  KS  ROW  1964  Rybnik.
Obowiązkiem przewodniczącego jest aktualizowanie listy członków „Klubu 100”, na podstawie
bieżących wpłat, do których wgląd zapewnia Zarząd KS ROW 1964 Rybnik. 

3. Podpisanie deklaracji członkowskiej oznacza przyjęcie zasad niniejszego regulaminu. 

4. O zmianach w niniejszym regulaminie, członek „Klubu 100” informowany będzie na bieżąco.

Informacje o przetwarzaniu danych
1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest KS ROW 1964 Rybnik z siedzibą Rybniku przy

ul. Gliwickiej  72,  e-mail:  klub100@row1964rybnik.com  oraz  Magdalena  Masarczyk  e-mail:
biuro@row1964rybnik.com.

2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
– Magdalena Masarczyk e-mail: biuro@row1964rybnik.com.

3. Dane będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie Pani/a zgody.

4. Dane mogą być udostępniane podmiotom postronnym jedynie w celu  prawidłowej  realizacji
usług określonych w regulaminie.

5. Dane będą przechowywane przez okres uczestnictwa w Klubie 100.

6. Ma  Pan/i  prawo  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  ich  sprostowania,  usunięcia  lub
ograniczenia przetwarzania.

7. Ma  Pan/i  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec  dalszego  przetwarzania,  a  w  przypadku
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody
nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

8. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji)

9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.


