Uczniowski Klub Sportowy

ZAPASY GWARDIA
Adres do korespondencji: ul. Łukowa 2 m 34, 02-767 Warszawa
NIP 521-36-25-577 REGON 145923650
Konto: Bank BGŻ BNP Paribas SA nr 51 2030 0045 1110 0000 0382 4770
www.zapasygwardia.pl, e-mail: zapasygwardia@op.pl

OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany jako członek zwyczajny * uczestnik * wspierający UKS „Zapasy Gwardia”:
Dane osobowe członka Klubu (wypełnić czytelnie):
1. Imię i nazwisko

…………………………..……………………………………………….

2. Data ur.

…………………………………..……………………………………….

3. Szkoła (nr, adres)

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

4. Miejsce zamieszkania

……………………..………………………………………………….…
ulica / nr domu / nr lokalu

……………………..…………………………………………………….
Kod pocztowy / poczta

5. nr telefonu /rodzica/

……………………..…………………………………………………….

Działając na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 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) (dalej: RODO), informujemy,
iż: administratorem Twoich danych osobowych jest Uczniowski Klub Sportowy ZAPASY GWARDIA (dalej: Klub) z siedzibą
w Warszawie (02-767), przy ul. Łukowa 2/34, e-mail: zapasygwardia@op.pl, telefon: 501-586-502.
Twoje dane możemy przekazać podmiotom przetwarzającym (wyłącznie w sprawach wynikających z członkostwa w Klubie), którym
zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie
obowiązującego prawa. Twoje dane osobowe będziemy przechowywać do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie. Masz
prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia
danych. W każdym momencie możesz wycofać zgodę, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego Klub dokonywał przed jej wycofaniem, W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza
przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych w celach przeprowadzenia rekrutacji oraz w
związku z sprawami wynikającymi z członkostwa w Klubie.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udostępnienie wizerunku i informacji dotyczących wyników sportowych w mediach
społecznościowych, prasie i telewizji osiągniętych jako członek Klubu podczas akcji sportowych organizowanych przez Klub.
Oświadczam, że podane dane są zgodne z prawdą i jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej z art.. 247 par. 1 KK za
zeznawanie nieprawdy lub zatajenia prawdy.
……………………………………………………………….
(data i czytelny podpis kandydata)
W przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na uczestnictwo syna/córki w treningach,
zawodach i akcjach sportowych organizowanych przez Klub oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach
przeprowadzenia rekrutacji oraz w związku z sprawami wynikającymi z członkostwa w Klubie zgodnie z RODO.
……………………………………………………………….
(data i czytelny podpis 1 rodzica/opiekuna

* niepotrzebne skreślić

……………………………………………………………….
(data i czytelny podpis 2 rodzica/opiekuna

