
 

 

DEKLARACJA CZŁONKOSTWA W KLUBIE SPORTOWYM HALINÓW 
 
 

Wyrażam zgodę na członkostwo (imię i nazwisko dziecka, data i miejsce urodzenia, pesel) 
  
_____________________________________________________________________________  

w Klubie Sportowym Halinów oraz na uczestnictwo w zajęciach sportowych organizowanych przez 

Klub Sportowy Halinów. Jednocześnie akceptuję regulamin Klubu Sportowego Halinów. 

 

 

Adres rodziców/opiekunów: 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Telefon kontaktowy i adres e-mail rodziców/opiekunów: 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 

*Wyrażam/nie wyrażam zgody na samodzielny dojazd i powrót mojego dziecka z zajęć.  
(* niepotrzebne skreślić) 

 

W razie nie wyrażenia zgody na samodzielny dojazd i powrót dziecka prosimy o podanie osób 

upoważnionych do odbioru dziecka po zakończeniu zajęć: 
    
______________________________________________________________________________ 
 
 
Oświadczam, że stan zdrowia dziecka nie wykazuje przeciwwskazań do udziału w zajęciach 

(alergie, uczulenia, astma, cukrzyca lub inne choroby). 

 
 
Zobowiązuję się do opłacania składki członkowskiej w wysokości 100 zł /mc przez cały rok. 
Rozumiem, że składka dotyczy członkostwa w klubie, a nie liczby treningów. 
 
nr konta Sekcji Piłkarskiej: 43 1140 2004 0000 3202 7758 2548 
nr konta Sekcji Siatkarskiej: 49 1140 2004 0000 3702 7794 5945 
nr konta Sekcji Przedszkolnej: 28 1140 2004 0000 3602 7795 3162 
 
Niniejsza deklaracja członkostwa w Klubie Sportowym Halinów wygasa w momencie złożenia 

pisemnej rezygnacji (pismo, e-mail, sms) lub skreślenia z listy członków. 

 

 

 

 

 

                  ________________________________________ 



 

 

                                                                  data i podpis 
 

 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody 
 

Wyrażam zgodę na prezentację wizerunku mojego dziecka na stronach internetowych oraz portalach 

społecznościowych Klubu Sportowego Halinów. 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. 

UE. L. 2016. 119.1,  dalej jako RODO). 

 

 

 

………………………………… 

                                                                                                                                      (data i podpis)      

 

 

 

        . 

Ogólna klauzula informacyjna 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej jako RODO), informuję 

że: 

1. Administratorem danych jest Klub Sportowy Halinów, mający siedzibę w Halinowie (05-074)  ul. 3-go Maja 8; 

2. Z Administratorem można kontaktować się: 

- listownie:   ul. 3-go Maja 8,  05-074 Halinów 

- przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie:   www.kshalinow.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją zadań Administratora.  

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały 

zebrane. 

6. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do: 

- dostępu do swoich danych osobowych; 

- sprostowania swoich danych osobowych; 

- żądania usunięcia swoich danych osobowych; 

- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; 

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych; 

- żądania przeniesienia swoich danych osobowych; 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa); 

- jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie (np. informowanie podatników i 

zobowiązanych wiadomością sms o zaległościach w podatkach i opłacie za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi), klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym 

momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich 

podania. Inne dane osobowe podane przez Panią/Pana nie na podstawie obowiązującego przepisu prawa, są 

podawane dobrowolnie, brak ich podania skutkować może ograniczeniem form komunikacji. W sytuacji 

http://www.kshalinow.pl/


 

 

dobrowolności podawania danych osobowych, zostanie Pani/Pan o tym fakcie poinformowana/y poprzez 

merytorycznego pracownika prowadzącego postępowanie. 


