
                                                                                   data …………………… 

                                                       DEKLARACJA CZŁONKOWSKA                                                                             

                                                                                                                                           

Dane osobowe (dziecka): 

1. Imię    nazwisko..................................................................................................  

2. Imiona rodziców...................................................................................................  

3. Data urodzenia.......................................... 

4. Miejsce zamieszkania .......................................................................................  

5. Nr telefonu ....................................... e-mail:...................................................  

                                                                      OŚWIADCZENIA  

1. Ja, niżej podpisany(a) .........................................................................................................proszę o przyjęcie córki / 

syna na członka zawodnika Klubu Sportowego Beskid Team. Znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania 

klubu i zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa w życiu Klubu oraz przestrzegania uchwał i postanowień władz 

Klubu. 

2. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach z dyscypliny sportu: pływanie. Oświadczam że syn/córka nie 

posiada żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach.  

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych Zgodnie z art. 13ust.1 i stt.2 ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia r.  

4. Mając na uwadze moje prawa wynikające z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.), niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na 

nieodpłatne, niewyłączne, nieograniczone czasowo opublikowanie wizerunku przedstawionego na fotografii, 

filmach video (fotografiach) oraz publikacji na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych."  

Klauzula informacyjna zgodna z RODO 

Zgodnie z art. 13ust.1 i stt.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia r. informuję iż:  

1. 1.Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Klub Sportowy 

Beskid Team Dąbrowskiego 15 32-600 Oświęcim email zapisy@ksbeskidteam.pl  
2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zajęć  

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także 

prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne przeprowadzenia zajęć . W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe 

ich wykonanie . 

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko 

instytucje upoważnione z mocy prawa.  

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.  

 

 

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

                     ( podpis rodzica )  

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

                   przyjęto w/w na członka zwyczajnego Klubu. ( data i podpis Prezesa lub Wiceprezesa) 

mailto:zapisy@ksbeskidteam.pl

