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Miejscowość: _______________________________ Data: _______________________ 

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA  

1. Proszę o przyjęcie mojego dziecka w poczet członków Uczniowskiego Klubu Sportowego 

„Wołodyjowski” (UKS Wołodyjowski) w Siemianowicach Śląskich. 

 

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA 
 

 

DATA I MIEJSCE URODZENIA DZIECKA 
 

 

NUMER PESEL DZIECKA  
 

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA  
 

 
 
 
 

MIEJSCOWOŚĆ I NAZWA SZKOŁY DO 
KTÓREJ UCZĘSZCZA DZIECKO 

 

 
 
 
 

IMIĘ I NAZWISKO OJCA LUB OPIEKUNA 
 

 

IMIE I NAZWISKO MATKI LUB 
OPIEKUNKI 

 

 

ADRES ZAMIESZKANIA RODZICÓW LUB 
OPIEKUNÓW 

 

 
 
 
 

TELEFON KONTAKTOWY  
 

ADRES EMAIL  
 

 

2. Zobowiązuję się do opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Zarząd UKS 

Wołodyjowski. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji. Podane 

dane osobowe będą przetwarzanie jedynie na potrzeby realizacji zadań statutowych UKS 

Wołodyjowski. 

4. Wyrażam zgodę na udział dziecka w treningach oraz w zawodach sportowych. 

 

Imię i nazwisko osoby wypełniającej 
deklarację 

 
 

 
Data i podpis 

 
 

SZERMIERCZY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

UKS WOŁODYJOWSKI SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 

https://ukswolodyjowski.pl/


https://ukswolodyjowski.pl/ 
ukswolodyjowski@mmj.pl 

 

 

 
 
 

Imię i nazwisko      Siemianowice Śląskie dnia: ……………………………….…….

      

OŚWIADCZENIE 

O ZGODZIE NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU, PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ O 

ZAPOZNANIU SIĘ Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 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); Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; (dalej zwane RODO), oraz w związku z art. 81 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i pracach 

pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 ze zmianami), niniejszym oświadczam, że: 

1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku / wizerunku mojego dziecka, w celach 

statutowych UKS Wołodyjowski oraz w celach informacyjnych lub promocyjnych przez Polski Związek 

Szermierczy lub Śląski Związek Szermierczy, poprzez zamieszczenie fotografii mojej osoby / mojego dziecka: 

• Na stronie internetowej UKS Wołodyjowski, Polskiego Związku Szermierczego lub Śląskiego Związku 

Szermierczego, 

• W portalach społecznościowych,  

• W publikacjach branżowych oraz w środkach masowego przekazu (telewizja, prasa, internet itp.) 

2. Wyrażam dobrowolną, wyraźną i świadomą zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich / mojego dziecka  

przez Uczniowski Klub Sportowy Wołodyjowski w Siemianowicach Śląskich w celach statutowych, w tym w 

celach: 

• Organizowania, uczestnictwa w zawodach krajowych i zagranicznych 

• Przekazania do innego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej danych osobowych niezbędnych 

do zapewnienia usług hotelowych, rezerwacji noclegu, pobytu w tych państwach (podstawa prawna: Art. 

49 ust. 1 lit. c) RODO). 

• Wydawania, wznawiania dokumentów uprawniających do udziału w dyscyplinie sportu – szermierce. Na 

wniosek zawodnika, trenera, sędziego, w tym zgłoszenia do ubezpieczenia. 

• Oceny zdolności zawodników do uprawiania sportu na podstawie orzeczenia o stanie zdrowia zawodnika 

i/lub wyniku orzeczenia psychologicznego. 

• Publikowania danych osobowych wraz z wizerunkiem w komunikatach, programach, zawodach lub innych 

publikacjach. 

• Publikowania rankingów zawodników wszystkich kategorii wiekowych wraz z ich imieniem i nazwiskiem 

oraz wizerunkiem na stronie internetowej UKS Wołodyjowski i profilu Klubu na portalach 

społecznościowych. 

• Nawiązywania kontaktu. 

3. Oświadczam, że zgodnie z art. 7 RODO, moja zgoda wyrażona w wyżej wymienionych celach jest świadoma i 

dobrowolna. 

4. Oświadczam, że poinformowano mnie o przysługujących mi prawach dostępu, uzupełnienia danych, sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 

wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych. 

5. Zapoznałam/zapoznałem się z Polityką prywatności UKS Wołodyjowski zamieszczoną na stronie internetowej 

UKS Wołodyjowski: https://ukswolodyjowski.pl/kategorie/polityka-prywatnosci/  

 

Czytelny podpis 

SZERMIERCZY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

UKS WOŁODYJOWSKI SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 

https://ukswolodyjowski.pl/
https://ukswolodyjowski.pl/kategorie/polityka-prywatnosci/

