KARTA ZGŁOSZENIA CZŁONKA UCZESTNIKA KLUBU
Imię i nazwisko ……………………………………………………………………….……
Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………
PESEL ………………………………………………………………………………………
Imiona rodziców ………………………………………………………….…………………
Tel. kontaktowy ……………………………………………..………………………
Adres e-mail ……………………………………………..………………………
Placówka oświatowa ……………………………………………..………………………

Pozwolenie dla osoby niepełnoletniej na uczestnictwo w treningach
Ja …………………………………………………………………….
wyrażam zgodę na uczestnictwo w treningach mojego dziecka ……………………………………
……………………………

……………………………………....

/ data/

/ podpis /

Uchwałą Zarządu
z dnia ……………………
przyjęto w/w osobę na Członka uczestnika Uczniowskiego Klubu Sportowego
WILANOWSKIE WILKI
………………………………………………
/podpis Członka Zarządu/

Oświadczenia
Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku i wypowiedzi mojego dziecka oraz
udostępnianie i wykorzystywanie tego wizerunku w materiałach promocyjnych UKS
WILANOWSKIE WILKI (ulotki, plakaty, strona internetowa i inne) zgodnie z Ustawą o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 nr 90, poz.631 ze zm.)

data……………………………………………
/podpis/
Oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami Statutu, Regulaminem uczestnictwa w
zajęciach oraz Regulaminem opłat składek członkowskich.
data……………………………………………
/podpis/

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Ja, niżej podpisany, ……………………………..……….. niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych (....... kogo - moich/ osoby dorosłej i dziecka - członka uczestnika UKS Wilanowskie Wilki
......) wskazanych w Karcie Zgłoszenia oraz oświadczam i przyjmuję do wiadomości, że:
1) administratorem danych osobowych jest UKS Wilanowskie Wilki, ul. Ledóchowskiej 10, 02-972
Warszawa, wilanowskie.wilki@wilanowskiewilki.waw.pl,
2) podanie danych osobowych jest dobrowolne,
3) podanie danych osobowych jest niezbędne wyłącznie w celach związanych z przynależnością i
działalnością klubu UKS Wilanowskie Wilki wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora,
4) dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celu opisanym w pkt. 3 i będą przetwarzane w
przedziale

czasowym

obejmującym

okres

przed

złożeniem

Karty

Zgłoszenia

do

czasu,

w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane,
5) mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie,
6) wycofanie przeze mnie zgody nie pływa na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało
dokonane na podstawie zgody prze jej wycofaniem,
7) mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usunięcia na zasadach
uregulowanych w Rozporządzeniu 2016/679 (RODO),
8) mam prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora,
9) wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji związanych z realizacją celu opisanego w pkt 3 drogą
telefoniczną/przy użyciu środka komunikacji elektronicznej.
Warszawa, dnia ………………….. roku

........................................
Podpis osoby wyrażającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych

