DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Parafialnego Klubu Sportowego Św. Józef

Imię i nazwisko zawodnika

………….…...........................................................................

Data urodzenia

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

Adres zamieszkania

….............................................................................................

PESEL dziecka

….............................................................................................

Imię i nazwisko rodziców (opiekuna)… ………............................................................................
E-mail rodzica (opiekuna)

…………………….………………….…...............................

Telefon rodzica (opiekuna)

…………………………………..….......................................

Nazwa szkoły…………………………………………………………………………………….
Klasa…………………………………………………………

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w treningach piłki siatkowej oraz na udział dziecka w
meczach, turniejach sportowych, obozach oraz wyjazdach sportowych, w których uczestniczy
Parafialny Klub Sportowy Św. Józef.
Oświadczam, że nie ma u mojego dziecka żadnych przeciwskazań zdrowotnych do udziału
w zajęciach treningowych, meczach i turniejach.
Dane osobowe zbierane są przez Administratora: Parafialny Klub Sportowy Św. Józef z siedzibą
w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Rynek 26 175, KRS 0000042440 w celu informowania o
realizowanych działaniach statutowych organizacji.
Dane osobowe umożliwią przekazanie Panu/Pani informacji o podejmowanych przez
Administratora przedsięwzięciach, przesyłaniu informacji o działaniach z nimi związanych.
Zgoda na przetwarzanie danych udzielana jest na czas nieznaczony. Dane nie będą przekazywane
innym podmiotom. Dane osobowe podawane są na zasadzie dobrowolności, niemniej jednak
niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi nam wpis Pana/Pani dziecka
do bazy danych. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania. Panu/Pani przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podstawa prawna: Rozporządzenie 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.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody:
Ja niżej podpisany, działając świadomie i dobrowolnie;
Oświadczam, iż wyrażam zgodę, na przetwarzanie oraz przechowywanie danych osobowych
mojego dziecka przez Administratora: Parafialny Klub Sportowy Św. Józef dla potrzeb
promocyjnych, rekrutacyjnych sprawozdawczych i marketingowych zgodnie z rozporządzeniem o
ochronie danych osobowych (Rozporządzenie 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Wyrażam* zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w materiałach
promujących PKS Św. Józef. Promocja obejmuje zamieszczenie zdjęć w materiałach reklamowych
oraz zdjęć i filmów na stronie internetowej, gadżetach klubu, plakatach.
Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie dostępu, zmiany, sprostowania danych
osobowych, jak również ich ograniczenia i przenoszenia innemu administratorowi.
Zobowiązuje się do opłacenia składki członkowskiej dla mojego syna/córki i wybieram
następującą opcję wpłaty*:
a) 50 zł/miesiąc - płatne na konto do 10-go każdego miesiąca wyłącznie przelewem:
Nazwa banku i nr konta: PKS Bank Spółdzielczy w Kalwarii Zebrzydowskiej
71 8119 0001 0012 8573 2000 0010;
b) 250 zł za półrocze – płatne przed rozpoczęciem treningów w rundzie;
c) 500 zł/rok - płatne z góry za cały rok.
*niepotrzebne skreślić
..……………………………………
Data i czytelny podpis rodzica /prawnego opiekuna

Wypełnia zarząd PKS Św. Józef

................................................
Data przyjęcia do Klubu

….........................................
Podpis osoby przyjmującej deklarację

