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DO	

KLUBU	SPORTOWEGO	
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Świdnik, dnia ………………….………….. 

DANE PERSONALNE ZAWODNIKA/CZKI 

IMIĘ I NAZWISKO 

PESEL 

DATA URODZENIA 

ADRES ZAMIESZKANIA 

NAZWA I NR SZKOŁY 

DANE PERSONALNE RODZICÓW/OPIEKUNÓW ZAWODNIKA/CZKI 

IMIĘ I NAZWISKO 

ADRES ZAMIESZKANIA 

TELEFON 

E-MAIL

IMIĘ I NAZWISKO 

ADRES ZAMIESZKANIA 

TELEFON 

E-MAIL

Ja, niżej podpisany/-na wyrażam zgodę na przynależność mojego dziecka do Klubu Sportowego ŚWIDNICZANKA Sp. z o.o. oraz jego uczestnictwa w 
zajęciach, meczach i imprezach organizowanych przez KS ŚWIDNICZANKA Sp. z o.o.. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/-łam się z obowiązującym 
Regulaminem oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień oraz postanowień Zarządu KS ŚWIDNICZANKA Sp. z o.o.. 

Wyrażam zgodę na nieograniczone czasowo wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w publikacjach na stronie internetowej klubu. Oświadczam, że 
posiadam pełnię praw rodzicielskich (praw do opieki), a podane powyżej dane moje i mojego dziecka są zgodne ze stanem faktycznym. 

……………………………………………………………………….....…………………………………………… 
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”) niniejszym informujemy, 
że Administratorem danych osobowych podanych w powyższej deklaracji przynależności jest Klub Sportowy ŚWIDNICZANKA Sp. z o.o., ul. Kosynierów 17B, 
21-040 Świdnik. Dane są zbieranie dla celów rekrutacji oraz szkolenia zawodników KS ŚWIDNICZANKA Sp. z o.o.. Podstawą prawną przetwarzania danych
jest Pani/Pana dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO).

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane będą przetwarzane aż do cofnięcia zgody. Ponadto, przysługuje 
Panu/Pani prawo do: 

a) uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych
osobowych,

b) żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych osobowych, 

c) żądania usunięcia danych osobowych. 

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, – jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne uzasadniające takie ograniczenie. 

e) przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie ich od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu przez
uczestnika podmiotowi trzeciemu,

f) złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane 
sprzecznie z prawem.

Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres: kontakt@ksswidniczanka.pl. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przyjęcia w poczet zawodników KS ŚWIDNICZANKA Sp. z o.o.. 
Jednocześnie oświadczam, ze jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń – art. 233 § 1 i § 6 Kodeksu Karnego i 

tym samym stwierdzam, że wszystkie dane podane przeze mnie w niniejszym dokumencie są prawdziwe oraz zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy i moim 
aktualnym statusem prawnym. 

……………………………………………………………………….....…………………………………………… 
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 


