
                             TOPÓR TENCZYN

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
               Ja, niżej podpisany(a) ………..…………………………….. proszę o przyjęcie mnie na członka
zwyczajnego Klubu Sportowego TOPÓR TENCZYN. Zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa w
życiu klubu oraz przestrzegania regulaminu, uchwał i postanowień władz klubu.

                                                       
                                                                                                                 ……………………………

           (własnoręczny podpis zawodnika)

                    OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

                    DANE ZAWODNIKA                   DANE RODZICA
Nazwisko Imię i nazwisko
Imię Nr. telefonu
Data urodzenia Adres e-mail
Miejsce urodzenia
Pesel
Adres

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  wszystkich  zawartych  w  deklaracji  danych
osobowych  moich  i  mojego  dziecka  dla  potrzeb  niezbędnych  do  realizacji  celów
statutowych klubu w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Rozporządzenie 679/2016/UE, zwane dalej RODO).

Wyrażam  zgodę  na  przynależność  syna/córki  do  Klubu  Sportowego  TOPÓR
TENCZYN.  Zobowiązuje  się  do  regularnego  opłacania  miesięcznych  składek
członkowskich.

                        Oświadczam, że stan zdrowia mojego syna/córki jest mi znany i pozwala na aktywne
                             uczestnictwo w intensywnych zajęciach sportowych. Po treningach przejmuję 
                        odpowiedzialność za dziecko lub wyrażam zgodę na samodzielne dotarcie na zajęcia 
                        i powrót mojego dziecka do domu

Wyrażam  zgodę  na  wykorzystanie  wizerunku  mojego  dziecka  nieodpłatnie  do
promowania  działań  związanych  z  realizacją  celów  statutowych  klubu  poprzez
upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych na stronie szkółki piłkarskiej UKS
TOPÓR TENCZYN oraz Klubu Sportowego LKS TOPÓR TENCZYN, a także na
funpage’u klubu oraz w innych środkach przekazu typu prasa, telewizja, internet itp -
materiały te będą wykorzystywane wyłącznie za zgodą trenera grupy. 

   data, podpis rodzica lub opiekuna prawnego

Pawłowski Tomasz tel. 512 182 746 www.tenczyn.futbolowo.pl
Bobeł Paweł tel. 503 905 401
Burtan Jakub tel. 691 869 728

TAK   NIE

TAK  NIE

TAK  NIE

TAK   NIE

http://www.tenczyn.futbolowo.pl/


W związku z przetwarzaniem podanych danych osobowych, informujemy:
Administratorem  danych  osobowych  Państwa  oraz  Państwa  dziecka/podopiecznego,  czyli  podmiotem
decydującym o tym, w jakim celu oraz w jaki sposób będą one przetwarzane jest Uczniowski Klub Sportowy
Topór Tenczyn , 32-433 Lubień , Tenczyn 171.

Inspektor ochrony danych
Inspektor ochrony danych to osoba, z którą mogą się Państwo skontaktować mając pytania lub wątpliwości
w zakresie przetwarzania danych przez UKS Topór Tenczyn. Mogą to Państwo uczynić na trzy sposoby:
1) mailowo: atomeks@interia.pl
2) korespondencyjnie: Uczniowski Klub Sportowy Topór Tenczyn, 32-433 Lubień , Tenczyn 171.
3) telefonicznie: tel. 512 182 746

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe członków klubu 
Przetwarzamy  dane  osobowe  Państwa  dziecka/podopiecznego,  aby  mogło  wziąć  udział  w  turniejach,
zawodach,  treningach  sportowych  a  tym  samym  promować  działania  dziecka/podopiecznego  oraz
Uczniowskiego Klubu Sportowego Topór Tenczyn.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (Artykuł 6 ust. 1
pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Odbiorcy danych
Odbiorcy  to  inne  organizacje,  którym  UKS  Topór  Tenczyn  może  ujawnić  dane  osobowe  Państwa
dziecka/podopiecznego (zawsze robimy to zgodnie z prawem). Należą do nich:
1) Ludowy Klub Sportowy Topór Tenczyn
2) Urząd Gminy w Lubniu
3) Polski Związek Piłki Nożnej

Czas przetwarzania danych
Dane  osobowe  Państwa  dziecka/podopiecznego  będziemy  przetwarzać  przez  cały  okres  członkowska
dziecka podopiecznego w klubie UKS Topór Tenczyn, lub:

1) do  momentu  wycofania  zgody  na  przetwarzanie  danych  przez  rodzica/opiekuna
dziecka/podopiecznego 

2) do momentu wypisania dziecka z członkostwa w Uczniowskim Klubie Sportowym Topór Tenczyn

Państwa uprawnienia
Ponieważ przetwarzamy dane Państwa dziecka/podopiecznego, mają Państwo wobec nas prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych,
2) sprostowania danych,
3) usunięcia danych,
4) ograniczenia przetwarzania,
5) wniesienia sprzeciwu,
6)cofnięcia  zgody  na  członkostwo  w  Uczniowskim  Klubie  Sportowym  Topór  Tenczyn  w  dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem,

Obowiązek podania swoich danych osobowych
Podanie przez Państwa danych osobowych dziecka/podopiecznego jest dobrowolne, przy czym niezbędne do
udziału dziecka w wszelkich działaniach związanych z działalnością sportową UKS Topór Tenczyn. 

Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie
Dane osobowe Państwa dziecka/podopiecznego będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w
formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać żadnych skutków prawnych. Profilowanie danych
osobowych  przez  PZPN  polega  na  przetwarzaniu  danych  Państwa  dziecka/podopiecznego  (również  w
sposób zautomatyzowany) w celu stworzenia statystyk i profili zawodniczych.

    ………………………………..
 data,  podpis rodzica / opiekuna


