DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
DANE ZGŁASZAJĄCEGO – RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO
Imię i Nazwisko
Adres
Telefon kontaktowy (1)
Telefon kontaktowy (2)
Adres e-mail

Kod pocztowy

DANE DZIECKA – UCZESTNIKA ZAJĘĆ
Imię i Nazwisko
Adres
Data i miejsce urodzenia
Numer PESEL
Szkoła (nr., adres, klasa)
Grupa szkoleniowa

Kod pocztowy

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany(a) zgłaszam moje dziecko do udziału w treningach ……………………………………
organizowanych przez Uczniowski Klub Sportowy Jedynka Marki z siedzibą w Markach przy
ul. Okólnej 14 oraz oświadczam że:
✓ Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w treningach sportowych i organizowanych przez
Uczniowski Klub Sportowy Jedynka Marki, w tym również w rozgrywkach oraz imprezach
sportowych, w których Uczniowski Klub Sportowy Jedynka Marki uczestniczy i które
organizuje.
✓ Oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe i nie ma żadnych przeciwwskazań do uczestnictwa
dziecka w szkoleniu sportowym (treningach i meczach), i zobowiązuję się do dostarczenia w
ciągu 30 dni zaświadczenia lekarskiego (z przychodni medycyny sportowej) potwierdzającego
brak przeciwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu.
✓ Zobowiązuję się niezwłocznie informować Uczniowski Klub Sportowy Jedynka Marki poprzez
osobę odpowiedzialną za grupę (trenera) o wszelkich okolicznościach mających wpływ na
udział dziecka w szkoleniu sportowym (w treningach, meczach, obozach sportowych), ze
szczególnym uwzględnieniem stanu zdrowia oraz problemów wychowawczych,
✓ Posiadam pełnię praw rodzicielskich (praw do opieki), a podane powyżej dane osobowe moje
i dziecka są zgodne ze stanem faktycznym.
✓ Zapoznałem/am się i akceptuję REGULAMIN KLUBU UKS JEDYNKA MARKI.

……………………………………………………………………………………
(Miejscowość, data, podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową prosimy przekazać trenerowi najpóźniej przed pierwszym
treningiem grupy.

KLAUZULA RODO
Klauzula informacyjna zgodna z RODO
Niniejszym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 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 (RODO), wyrażam zgodę
na przetwarzanie przez Uczniowski Klub Sportowy Jedynka Marki, moich danych osobowych do celów
związanych z uczestnictwem w zajęciach sportowych.
Niniejszym oświadczam, że znane są mi cele i kierunki działania Uczniowskiego Klubu Sportowego Jedynka
Marki.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.
922 j.t., dalej „ustawa”) informujemy, że:
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest
Uczniowski Klub Sportowy Jedynka Marki.
2. Celem zbierania danych jest umożliwienie przekazywania informacji i korespondencji drogą internetową,
rozpowszechniania wizerunku dziecka w tym publikacji, pokazywania i wykorzystywania w zależności od
wyboru zdjęć (z treningów, sparingów, meczów, obozów sportowych itp.), jak również do rozpowszechniania
danych dziecka w dowolnym formacie w mediach społecznościowych (facebook, strona internetowa).
3. Przysługuje Państwu 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:
• przed 25 maja 2018 r. – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
• po 25 maja 2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu szkolenia. W przypadku niepodania
danych nie będzie możliwe realizacja w/w.
5. Danie udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami
danych osobowych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższą informacją otrzymaną od administratora danych osobowych.

......................................................
(Data i czytelny podpis opiekuna)

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY JEDYNKA MARKI
ADRES: ul. Bandurskiego 22A/3, 05-270 Marki
REGON: 366603137 NIP: 125-165-29-99
Główny koordynator/Michał Gołaszewski: 503 829 568
Główny koordynator/Patryk Ostrowski: 662 221 444
Adres email: uks1marki@gmail.com

……………………..............................
(Potwierdzenie klub)

