UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SEKCJA SPORT
ul. Współczesna 10B/32
80-180 Borkowo
Nip: 60-40-18-53-74
Regon: 367-536-510
Alior Bank:49-2490-0005-0000-4500-8898-5744
sekcjasportbiuro@gmail.com
www.sekcjasport.pl
tel. 514-797-199
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
(deklarację proszę wypełnić czytelnie, drukowanymi literami i dostarczyć na najbliższe zajęcia)

Ja niżej podpisany ...................................................................................................................................................
Adres e-mail:........................................................................................telefon kontaktowy......................................
Imię i nazwisko dziecka:...........................................................................................rok urodzenia………………….
Adres korespondencyjny (ul.)………………………………………………………………………………………………..
(miasto)………………………………………… (kod pocztowy)……………………..………
Choroby i schorzenia dziecka/ przeciwskazania medyczne dotyczące stanu zdrowia dziecka
...................................................................................................................................................................................
Miejsce odbywania się treningów……………………………………………………………………………………………

1. Deklaruję, iż stan zdrowia mojego dziecka/podopiecznego nie wymaga stałej opieki medycznej i nie ma żadnych przeciwskazań do
udziału w zajęciach sportowych przez moje dziecko/podopiecznego.
2. Deklaruję uczestnictwo mojego dziecka/podopiecznego w zajęciach sportowych: UKS Sekcja Sport.
3. Deklaruję, iż jednocześnie staję się członkiem Uczniowskiego Klubu Sportowego Sekcja Sport.
4. Deklaruję, iż zapoznałem się z Regulaminem Sekcja Sport znajdującym się na stronie www.sekcjasport.pl oraz w pełni go akceptuję.
5. Zobowiązuję się do regularnego i terminowego płacenia składki w wysokości określonej w Regulaminie Sekcja Sport.
6. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka/podopiecznego w celach
bezpośrednio związanych z prowadzeniem zajęć Sportowych oraz rozumiem, iż̇ zgodnie z Rozporządzeniem (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) (dalej: RODO) od 25 maja
2018 r. przysługują̨ mi określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Uczniowski Klub Sportowy Sekcja Sport danych
osobowych, który Administratorem jest Radosław Przytulski, kontakt: sekcjasportbiuro@gmail.com. W każdej chwili przysługuje mi
prawo do wniesienia sprzeciwu przetwarzania danych osobowych moich i mojego dziecka/podopiecznego co skutkować będzie
zaprzestaniem ich przetwarzania oraz utracie członkostwa. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trzech miesięcy od
zaprzestania brania udziału dziecka/podopiecznego w zajęciach sportowych Rozumiem, iż dane osobowe mogą zostać przekazane
wyłącznie do podmiotów współpracujących takich jak firmy księgowe, prawnicze, informatyczne. Zgodnie z RODO przysługuje mi
prawo do:
a) dostępu do danych swoich i mojego dziecka/podopiecznego,
b) prawo do sprostowania (poprawienia) danych swoich i mojego dziecka/podopiecznego,
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenie przetwarzania danych,
d) prawo do przenoszenia danych,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

…………………………………………………….…
(imię i nazwisko rodzica / opiekuna ustawowego)

.............................................................
(miasto oraz data)

Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka/ podopiecznego przez Uczniowski Klub Sportowy Sekcja Sport oraz przez
jego pracowników i osoby zatrudnione na umowy cywilnoprawne, polegającą na nieodpłatnym prawie wykorzystywania i
rozpowszechniania zdjęć, filmów z wizerunkiem mojego dziecka w celu autopromocji, oraz również do celów marketingoworeklamowych, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzenia przeze mnie. Zgoda obejmuje w nieograniczonym czasie
wykorzystanie, utrwalenie, obróbkę (tworzenie ruchomych i nieruchomych obrazów i innych graficznych przedstawień zawierających
wizerunek dziecka) powielanie i publikowanie wykonanych i powyżej opisanych zdjęć, filmów za pośrednictwem dowolnego
medium, prowadzonego tylko i wyłącznie prze UKS Sekcja Sport (w tym: strona internetowa, blog, instagram, facebook, inne portale
społecznościowe). Prezes UKS Sekcja Sport oświadcza, że będzie wykorzystywał zdjęcia dbając przy tym o dobre imię osoby
fotografowanej. Rodzic oświadcza, że zapoznała się z powyższą treścią, w pełni ją rozumie i akceptuje.

…………………………………………………….…
(imię i nazwisko rodzica / opiekuna ustawowego)

.............................................................
(miasto oraz data)

