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Uchwałą Zarządu UKS AKADEMIA SPORTU ATHLETICS  

PRUSZKÓW z dn. ............................  

przyjęto zawodnika na członka-uczestnika klubu,  

nadając jego deklaracji sygnaturę: ................................ .  
   

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA  

UKS AKADEMIA SPORTU ATHLETICS 

_________________________________________________________________________________   

PRUSZKÓW dn. …...................…….……. r.  

  

Ja, niżej podpisany(a) ………..………………………………….............…………………….......…… 

                                          (imię i nazwisko dziecka; dużymi literami)  

zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie w poczet członków-uczestników UKS AKADEMIA 

SPORTU ATHLETICS  

  

I. DANE CZŁONKA-UCZESTNIKA:  

1) imię i nazwisko: ....................................................................................................................................  

2) data urodzenia: .....................................................................................................................................  

3) PESEL: .................................................................................................................................................  

4) adres zamieszkania: .............................................................................................................................  

5) uczęszczana szkoła/przedszkole: ........................................................................................................  

II. DANE OPIEKUNA USTAWOWEGO:  

1) imię i nazwisko: ....................................................................................................................................  

2) numer telefonu: .....................................................................................................................................  

3) adres poczty elektronicznej: .................................................................................................................  

  

Oświadczam, że powyższe dane podaję dobrowolnie i są one zgodne z prawdą.  

              .............................................................  

               (data i podpis opiekuna ustawowego)  

  

Oświadczam, że zapoznałem(-am.) się z treścią Statutu i Regulaminu UKS AKEDEMIA SORTU 

ATHLETICS oraz zobowiązuję się do przestrzegania postanowień w nich zawartych.  

             .............................................................  

               (data i podpis opiekuna ustawowego)  
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UKS AKADEMIA SPORTU ATHLETICS (dalej "Klub") jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia 

2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady 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). Przetwarzanie danych osobowych przez Klub odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. a) RODO. Klub oświadcza, że powyżej podane dane będą przetwarzane w okresie trwania członkostwa członka-zawodnika w 

naszym klubie. Po wygaśnięciu stosunku członkostwa Klub będzie przechowywać dane w niezbędnym zakresie do czasu 

przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz wykonywania działań promujących Klub. Opiekun ustawowy może w każdej chwili 

zażądać od Klubu dostępu do danych osobowych swoich lub swojego dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także żądać przenoszenia danych do innego podmiotu, m.in. za 

pośrednictwem klubowej poczty elektronicznej: akademia@athletics.com.pl  Powyższe zgody w każdej chwili mogą zostać 

odwołane poprzez oświadczenie złożone na adres poczty elektronicznej: , przy czym akademia@athletics.com.pl  ich wycofanie 

nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgód przed ich wycofaniem. Opiekunowi 

ustawowemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niepodanie powyższych 

danych może skutkować odmową Zarządu Klubu przyjęcia osoby ubiegającej się w poczet członków-zawodników UKS 

AKADEMIA SPORTU ATHLETICS PRUSZKÓW, a późniejsze cofnięcie zgód także skreśleniem z listy członków-zawodników 

Klubu.  

Oświadczam, że zapoznałem(-am.) się z treścią powyższej klauzuli informacyjnej oraz jestem 

świadomy swoich praw i ewentualnych konsekwencji z niej wynikających.  

            .............................................................  

             (data i podpis opiekuna ustawowego)  

  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka przez UKS AKADEMIA 

SPORTU ATHLETICS w zakresie podanym w niniejszej deklaracji w celach statutowych klubu.  

             .............................................................  

               (data i podpis opiekuna ustawowego)  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez UKS AKADEMIA SPORTU 

ATHLEICS w zakresie imienia i nazwiska, wizerunku, numeru PESEL, daty urodzenia i adresu 

zamieszkania, jak również moich podanych we wzorze formularza związkowego w celu zgłoszenia i 

uczestnictwa w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej i Mazowiecki Związek 

Piłki Nożnej.  

             .............................................................  

              (data i podpis opiekuna ustawowego)  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez UKS AKADEMIA SPORTU 

ATNLETICS w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, nazwy uczęszczanej szkoły, numeru licencji 

zawodnika i numeru klubowej deklaracji członkowskiej w celu wykonywania umów zawartych pomiędzy 

Klubem a Urzędem m. PRUSZKÓW oraz STAROSTĄ POWIATU PRUSZKOWSKIEGO.  

             .............................................................  

              (data i podpis opiekuna ustawowego)  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez UKS AKADEMIA SPORTU 

ATHLETICS w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia i wizerunku w celach informacyjnych i 

promocyjnych za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej klubu oraz klubowych profili w mediach 

społecznościowych, jak również w innych działaniach promujących nasz klub.  

             .............................................................  

              (data i podpis opiekuna ustawowego)                                                   
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