UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY
JUNIOR ZACISZE
Stowarzyszenie UKS Junior Zacisze
NIP: 5242786627 REGON:362833024
siedziba: ul. Samarytanka 7, 03-592
592 Warszawa
e-mail: uksjunior_zacisze@o2.pl

1.Dane Zawodnika:
Imię:

Nazwisko:

Data i miejsce
urodzenia:
Adres
zamieszkania:

PESEL:
Szkoła:

2.Dane opiekuna prawnego Zawodnika:
Zawodnika
Imię i
nazwisko:
Adres:
Telefon
kontaktowy:

e-mail:

3.Zobowiązanie do opłacania składek:
Niniejszym deklaruję systematyczne opłacanie składek w wysokości określonej
przez Zarząd UKS Junior Zacisze, do 10go dnia miesiąca,
miesiąca, przelewem na nr konta:
76 1940 1076 3157 7605 0000 0000 UKS Junior Zacisze, ul. Samarytanka 7,
7
03-592 Warszawa.
4. Oświadczenia opiekuna prawnego Zawodnia:
Ja niżej podpisany(a) zgłaszam moje dziecko/podopiecznego do udziału w
treningach organizowanych przez UKS Junior Zacisze, jednocześnie oświadczam, że:
•
•

•

Zapoznałem się z Regulaminem Klubu, dostępnym na stronie www.uksjunior.pl i
zobowiązuję się go przestrzegać.
wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w treningach i szkoleniu sportowym
organizowanym przez UKS Junior Zacisze w tym również rozgrywkach
sportowych oraz imprezach, których Klub jest uczestnikiem lub organizatorem.
org
moje dziecko/podopieczny jest zdolny do uczestnictwa w zajęciach sportowych i
nie ma przeciwwskazań lekarskich do ćwiczeń ruchowych.
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•

•

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka/podopiecznego
na potrzeby marketingowe klubu UKS Junior Zacisze (zdjęcia, filmy, kalendarze,
klubowa strona internetowa itp.) w sposób nie naruszający prywatności i
godności uczestnika.
wyrażam zgodę na przewóz mojego dziecka/podopiecznego samochodami
prywatnymi lub innymi środkami lokomocji przeznaczonymi do tego celu, na
wszelkiego rodzaju zajęcia związane z uczestnictwem w zajęciach UKS Junior
Zacisze (treningi, mecze towarzyskie, turnieje, testy, badania lekarskie,
zgrupowania szkoleniowe itp.)

…………………………………………

………………………………………………...

Miejscowość, data

Podpis rodzica/opiekuna prawnego

Klauzula informacyjna
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych 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 osobowych, dalej: RODO) Stowarzyszenie UKS Junior informuje o
zasadach przetwarzania danych osobowych:
1. Administratorem danych jest Uczniowski Klub Sportowy z siedzibą w
Warszawie, ul, Samarytanka 7, 03-592 Warszawa, wpisane do Rejestru
Stowarzyszeń, NIP: 5242786627, REGON: 362833024, zwany dalej „Klub”.
2. Celem zbierania danych jest realizacja zadań statutowych Stowarzyszenia, w
tym: rejestracja zawodników w systemie Extranet PZPN, prowadzenie działań
promocyjnych i informacyjnych.
3. Do realizacji celów zawartych w pkt. 2 wykorzystywane są także dane
wizerunkowe członków i zawodników Klubu, a także kadry trenerskiej,
pracowników i współpracowników w formie fotografii analogowej, cyfrowej,
zapisów video.
4. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do
realizacji przez Klub zadań statutowych oraz przez czas niezbędny na
dopełnienie przez Klub obowiązku związanego z archiwizacją dokumentów
wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów krajowych.
5. związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 2 powyżej,
dane osobowe dziecka/zawodnika mogą być udostępnione innym odbiorcom
lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
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6. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
a) struktury PZPN, MZPN,
b) ubezpieczyciele,
c) podmioty prowadzące działalność leczniczą,
d) podmioty zewnętrzne wspierające Klub w świadczeniu usług drogą
elektroniczną, realizują usługi informatyczne, współpracują w ramach
kampanii marketingowych.
e) użytkownicy strony internetowej www.uksjunior.pl, serwisu
społecznościowego Facebook.
7. W związku z przetwarzaniem przez Klub danych osobowych dziecka
przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści danych;
b) prawo do sprostowania danych;
c) prawo do usunięcia danych;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Klub danych osobowych
Pani/Pana dziecka narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka oraz wyrażenie zgody
na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji
celu, do jakiego została zebrana zgoda.
10. Klub nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa
trzeciego (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do
organizacji międzynarodowych.
11. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez
Klub prosimy o kontakt pod adresem mailowym uksjunior_zacisze@o2.pl.

…………………………………………

………………………………………………...

Miejscowość, data

Podpis rodzica/opiekuna prawnego
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