MIEJSKI KLUB SPORTOWY CZARNI ŻAGAŃ 1957
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Ja, niżej podpisany(a)………………………………………………………………………………….
Proszę o przyjęcie mnie na członka zwyczajnego Miejskiego Klubu Sportowego Czarni Żagań 1957
Znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania klubu i zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa
w życiu klubu oraz przestrzeganie uchwał i postanowień władz klubu.
Dane osobowe:
1. Imię i Nazwisko……………………………………………………………………....
2. Data urodzenia………………………………………………………………………..
3. Miejsce urodzenia…………………………………………………………………….
4. Miejsce zamieszkania…………………………………………………………………
5. Nr. pesel……………………………………………………………………………….
6. Nazwa szkoły………………………………………………………………………….

…….………….………………………..
Własnoręczny podpis zawodnika
Jako prawny opiekun wyrażam zgodę, aby moje dziecko zostało członkiem Miejskiego Klubu Sportowego
Czarni Żagań 1957. Wyrażam zgodę na jego uczestnictwo w zorganizowanych formach działalności klubu.
Jednocześnie oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe i nie posiada wad ukrytych, które mogą zagrażać jego
zdrowiu i życiu. Wyrażam zgodę na przewóz mojego dziecka transportem zorganizowanym oraz transportem
prywatnym na zawody, turnieje, rozgrywki ligowe i inne. Zobowiązuje się do systematycznego opłacania
składek członkowskich w wysokości 50 zł. ( pięćdziesiąt złotych) ustalonej przez Zarząd Klubu do 10 – dnia
końca każdego m-ca na konto klubu:
Bank Spółdzielczy w Żaganiu ---- 44 9657 0007 0000 0018 3572 0001 z dopiskiem:
składka członkowska za m-c... Imię i Nazwisko dziecka, rocznik, symbol drużyny
W razie nie opłacenia składki członkowskiej w terminie Zarząd Klubu ma prawo zawodnika zalegającego z
opłatą skreślić z listy członków klubu.

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku oraz przetwarzanie danych osobowych
na potrzeby MKS Czarni Żagań 1957 zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
Dz.U.

nr 133, poz. 883.

……............…………………….............

Tel. .………………………..

…………..………

……....………………………………….

Tel. .………………………..

………………….

Imię i nazwisko rodziców/prawnych opiekunów

Podpis

__________________________________________________________________________________________

Potwierdzam i akceptuję przyjęcie do MKS Czarni Żagań 1957 dnia ………………………………

………………………………………
(podpis prezesa i pieczęć klubu)
Powołując się Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L z 2016 r. nr 119, str. 1.

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego zawodnika

Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego zawodnika:…………………………………….
…………………………………….................................................
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………
Telefony kontaktowe: ……………………………………………………………………………………………
Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………………………
Czy wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie przez Miejski Klub Sportowy Czarni Żagań 1957 z siedzibą w Żaganiu 68-100,
ul. Karpińskiego 4 , NIP:924 191 46 57, Pana/Pani danych osobowych w celu przyjęcia do MKS Czarni Żagań 1957 Pana/Pani dziecka w
poczet członków? Prosimy o wyraźne potwierdzenie, że zgadza się Pan/Pani, abyśmy przetwarzali podane przez Pana/Panią dane, o których
mowa powyżej.
□ NIE
□ TAK, zgadzam się abyście przetwarzali podane przeze mnie dane osobowe, o których mowa wyżej, w powyżej wskazanych celach.

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych członka Klubu, w tym danych „szczególnych kategorii”
Czy działając jako rodzic/prawny opiekun dziecka ……………………………………………………….…....... (imię
nazwisko dziecka) wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie przez Miejski Klub Sportowy Czarni Żagań 1957 z siedzibą w
Żaganiu 68-100 Żagań , ul. Karpińskiego 4 , NIP: 924 191 46 57, danych osobowych Pana/Pani dziecka w celu:
1.

Przyjęcia dziecka jako zwyczajnego członka Klubu. Dane osobowe Pana/Pani dziecka zostały pozyskane poprzez
wypełnienie deklaracji członkowskiej. Prosimy o wyraźne potwierdzenie, że zgadza się Pan/Pani, abyśmy przetwarzali
podane przez Pana/Panią dane osobowe dziecka, o których mowa powyżej. W przeciwnym razie dziecko nie będzie
mogło zostać przyjęte jako członek Miejskiego Klubu Sportowego Czarni Żagań 1957.
□ NIE
□ TAK, zgadzam się abyście przetwarzali podane przeze mnie dane osobowe, o których mowa wyżej, w tym dane
szczególnych kategorii w powyżej wskazanych celach.

2.

Przeprowadzenia badań lekarskich kwalifikujących dziecko w zakresie stwierdzenia braku przeciwskazań medycznych
do uprawiania sportu. Dane osobowe Pana/Pani dziecka zostały przekazane lekarzowi medycyny za pośrednictwem
trenera drużyny. Ponieważ dane osobowe Pani/Pana dziecka należą do szczególnych kategorii będących pod ochroną,
prosimy Panią/Pana o wyrażenie wyraźnej zgody na ich przetwarzanie. W przeciwnym razie dziecko nie będzie mogło
zostać poddane badaniom lekarskim a tym samym przyjęte w poczet członków Miejskiego Klubu Sportowego Czarni
Żagań 1957. Prosimy o wyraźne potwierdzenie, że zgadza się Pan/Pani, abyśmy przetwarzali podane przez Pana/Panią
dane, o których mowa powyżej.

□ NIE
□ TAK, zgadzam się abyście przetwarzali podane przeze mnie dane osobowe, o których mowa wyżej, w tym dane
szczególnych kategorii w powyżej wskazanych celach.
3.

Wykorzystania wizerunku dziecka w postaci fotografii lub materiału filmowego, w zakresie działań marketingowych
klubu (umieszczanie wizerunku dziecka na stronie internetowej Klubu oraz na profilu społecznościowym Klubu).
Wizerunek Pani/Pana dziecka już znajduje się w materiałach marketingowych Klubu lub też zostanie nabyty w terminie
późniejszym przez Klub w trakcie rozgrywek sportowych, podczas zorganizowanych sesji zdjęciowych lub nakręcania
materiału filmowego. W przeciwnym razie dziecko nie będzie mogło być przyjęte w poczet członków Miejskiego Klubu
Sportowego Czarni Żagań 1957.
Prosimy o wyraźne potwierdzenie, że zgadza się Pan/Pani, abyśmy przetwarzali podane przez Pana/Panią dane, o
których mowa powyżej.
□ NIE
□ TAK, zgadzam się abyście przetwarzali podane przeze mnie dane osobowe, o których mowa wyżej, w tym dane
szczególnych kategorii w powyżej wskazanych celach.

4.

Przekazywania rodzicom/opiekunom prawnym/zawodnikom informacji na temat terminów treningów, sparingów,
turniejów, ich zmiany, odwoływania lub innych niezbędnych do celów działania Klubu informacji, w tym także o
ewentualnych problemach wychowawczych z zawodnikiem lub jego stanie zdrowia. Wiadomości będą przesyłane za
pośrednictwem wiadomości sms, ustnie za pośrednictwem telefonu lub mailowo. W przeciwnym razie dziecko nie
będzie mogło być przyjęte w poczet członków Miejskiego Klubu Sportowego Czarni Żagań 1957.
Prosimy o wyraźne potwierdzenie, że zgadza się Pan/Pani, abyśmy przetwarzali podane przez Pana/Panią dane, o
których mowa powyżej.
□ NIE
□ TAK, zgadzam się abyście przetwarzali podane przeze mnie dane osobowe, o których mowa wyżej, w tym dane
szczególnych kategorii w powyżej wskazanych celach.
CZYTELNY PODPIS rodzica/opiekuna prawnego: ………………………………………………………………………

Klauzula informacyjna
Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka.
I. Administrator danych osobowych:
My Miejski Klub Sportowy Czarni Żagań 1957 z siedzibą w Żaganiu 68-100 Żagań , ul. Karpińskiego 4 ,
NIP: 924 191 46 57 jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych oraz danych osobowych Twojego dziecka.
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: 68- 100 Żagań ul. Karpińskiego 4 ; przez e-mail: mksczarni.zagan1957@interia.pl ;
- telefonicznie: .
II. Cele przetwarzania:
Przyjęcie dziecka/zawodnika jako członka Miejski Klub Sportowy Czarni Żagań 1957 z siedzibą w Żaganiu 68-100
Żagań , ul. Karpińskiego 4 , NIP: 924 191 46 57 w celu odbywania treningów sportowych, branie udziału przez członka
Klubu w turniejach i innego rodzaju rozgrywkach, reprezentowanie Klubu.
III.

Podstawa przetwarzania:
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dotycząca rodzica/opiekuna prawnego oraz dziecka/zawodnika.
Uzasadniony interes administratora danych osobowych w zakresie działań marketingowych oraz organizacyjnych
Klubu.

IV.

Okres przechowywania danych:
Dane osobowe Pana/Pani oraz Pana/Pani dziecka będziemy przechowywać przez okres członkostwa w Klubie
ponieważ jest to niezbędne dla ochrony naszych praw i obrony przed ewentualnymi nieprzedawnionymi roszczeniami,
które mogą wyniknąć z członkostwa w Klubie. Ponadto w przypadku udostępnienia wizerunku Pana/Pani dziecka do
celów marketingowych, także po ustaniu członkostwa w klubie, jednak nie dłużej niż działanie Klubu.

V. Odbiorcy danych:
Dane osobowe Pana/Pani dziecka będziemy udostępniać lekarzowi sportowemu, któremu zleciliśmy ocenę zdrowotnej
zdolności do uprawiania sportu przez Pana/Pani dziecko, naszym trenerom, a także naszym administratorom
infrastruktury IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi
poleceniami.

VI.
Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest warunkiem koniecznym do uzyskania
członkostwa
w naszym Klubie. W przypadku nie podania danych osobowych, lub wycofania zgody na ich przetwarzanie, Pana/Pani
dziecko będzie skreślone z członkostwa w naszym Klubie.
VII.

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1.

prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, w zakresie, w jakim Twoje dane oraz dane Twojego dziecka są
przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane inne niż: imię i nazwisko; data urodzenia; miejsce zamieszkania;
PESEL). Masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej
wycofaniem. Zebrane dane będziemy wtedy przechowywać w celu ochrony swoich praw oraz obrony przed
nieprzedawnionymi roszczeniami. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na
nasz adres korespondencyjny, nasz adres e-mailowy. W przypadku wycofania zgody, Pana/Pani dziecko zostanie
skreślone z listy członków naszego Klubu.

2.

prawo dostępu do Twoich danych osobowych oraz danych osobowych Twojego dziecka,

3.

prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych oraz danych osobowych Twojego dziecka,

4.

prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych oraz danych osobowych Twojego dziecka,

5.

prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych oraz danych osobowych Twojego dziecka,

6.

prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub danych Twojego dziecka ze względu na
Twoją lub Twojego dziecka szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane lub Twojego
dziecka na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

7.

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

Oświadczam, że zapoznałem się z niniejszą klauzulą informacyjną oraz otrzymałem jej odpis:

………………………………………………..

