
Klub Sportowy „Społem"
ul. Północna 36

DEKLARACJA CZŁONKA KLUBU
Zgoda właściciela danych na przetwarzanie danych osobowych

Został/em/am poinformowan/y/a* o prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Na zasadzie 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):
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu:

1. □ przyjęcia mnie/mojego dziecka* na członka zwyczajnego KS „Społem";

2. □ wydawania publikacji o charakterze informacyjnym i promocyjnym klubu;

3. □ tworzenia list obecności;

4. □ składania wniosków na licencje;

5. □ składania wniosków stypendialnych i nagród;

6. □ kontaktu z członkami Klubu,
dotyczących:

□  Imienia (Imion) □ Nazwiska □ Adresu zamieszkania(dla korespondencji)

□  Nr tel. Kontaktowego □ Nr Pesel □ Sekcji
Na zasadzie art.9 ust.2 lit, a) Rozporządzenia UE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich szczególnych kategorii danych osobowych w celu:
7. wydawania publikacji przez inne podmioty (media — radio, telewizja, gazety, media społecznościowe) wyłącznie w celu informacyjnym i 
promocyjnym klubu np. na plakatach, ulotkach dot. działalności sekcji, w mediach. 

dotyczących   □ Wizerunku.
Na zasadzie art. 6 ust. 1 lit a) i art.9 ust.2 lit, a) Rozporządzenia UE wyrażam zgodę na:

□ podleganiu decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołującą wobec mnie skutki 
prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa

□ przekazywanie mi reklam w drodze marketingu bezpośredniego elektronicznie lub teleinformatycznie
przez Klub Sportowy „Społem" w Łodzi z siedzibą przy ul. Północnej 36, 90-001 Łódź w celach określonych w pkt. 1,2,3,4,5,6,7.

_______________________
                                              (czytelny podpis)

Został/em/am* poinformowany/a, że Administratorem moich danych osobowych  jest: Klub Sportowy „Społem" w Łodzi z siedzibą przy ul. Północnej 36, 90-001
Łódź. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Paweł Szczepaniak adres email kontaktowy: kontakt@skold.com.pl. W przypadku celów określonych w pkt:
1/2/3/4/5/6/7* podanie  przez Państwo swoich  danych osobowych jest warunkiem: 1.  przyjęcia mnie/mojego dziecka na członka zwyczajnego KS „Społem"/2.
wydawania publikacji  o charakterze informacyjnym  i  promocyjnym klubu/3. tworzenia list  obecności/4. składania wniosków na licencje/5. Składania wniosków
stypendialnych i nagród/6. Kontaktu z członkami Klubu/7. wydawania publikacji  przez inne podmioty (media — radio, telewizja, gazety, media społecznościowe)
wyłącznie w celu informacyjnym i promocyjnym klubu np. na plakatach, ulotkach dot. działalności sekcji, w mediach*. 
Administrator nie przewiduje przetwarzania Państwa danych osobowych w innych celach niż  określone w pkt.  1,2,3,4,5,6,7.  Państwa Dane osobowe mogą być
przekazywane  na  podstawie  przepisów  prawa  upoważnionym  odbiorcom,  organom  państwowym,  samorządowym,  upoważnionym  osobom  trzecim  i  innym
podmiotom realizującym obsługę reklamacji.  Informuję, że istnieje możliwość uzyskania od Administratora Danych Osobowych kopii Państwa danych osobowych
przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych. Miejsce udostępnienia Państwu przetwarzanych Państwa danych osobowych przez Administratora Danych
znajduje się w siedzibie Administratora Danych. 
Został/em/*  zapoznan/y/ z  pouczeniem dotyczącym:  prawa do  żądania  dostępu do Państwa danych  osobowych  ich sprostowania,  usunięcia  lub ograniczenia
przetwarzania,  prawa do wniesienia  sprzeciwu wobec przetwarzania  Państwa danych  osobowych  oraz  prawa do przenoszenia  danych osobowych.  Przysługuje
Państwu prawo do żądania sprostowania danych osobowych,  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  a  także o prawo do przenoszenia danych,
obowiązku  powiadomienia  mnie  o  sprostowaniu  lub  usunięciu  moich  danych  osobowych  lub  o  ograniczeniu  przetwarzania;  prawo  do  sprzeciwu  wobec
zautomatyzowanego podejmowania  decyzji  i  przetwarzania  moich  danych  osobowych  w indywidualnych  przypadkach,  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu wobec
profilowania moich danych osobowych; prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego; prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem  przeciwko organowi nadzorczemu, prawo do skutecznego środka ochrony prawnej  przed
sądem przeciwko Administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu; prawo  do odszkodowania i odpowiedzialność, prawo do umocowania podmiotu, organizacji
lub zrzeszenia oraz  żądania w jej imieniu odszkodowania.
Z uwagi na fakt, że przetwarzanie Państwa danych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 9 ust. 2 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), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa
danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem zgody w
celach określonych w pkt 1/2/3/4/5/6/7. Cofniecie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach określonych w pkt. 1,2,3,4,5,6,7 równoznaczne będzie z
rezygnacją w uczestnictwie w działalności Klubu W przypadku celu określonego w pkt.  2,3,4,5,6,7 Państwa dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia. Nie wyrażenie zgody na takie zautomatyzowane podejmowanie
decyzji w tym profilowanie Państwa danych osobowych uniemożliwi wykonanie usług aktywnego uczestnictwa w życiu klubu, przestrzegania statutu klubu, uchwał,
postanowień i regulaminów (w tym regulaminu sekcji) oraz regularnego i terminowego opłacania składek członkowskich. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00 — 193 Warszawa.

• - skreślić niepotrzebne Łódź, dn           (data)                                                      (czytelny podpis)



Nr ewidencyjny

…………………………….

DEKLARACJA CZŁONKA KLUBU

Proszę o przyjęcie  mnie/mojego dziecka* na członka zwyczajnego KS „Społem". Znane mi są postanowienia
statutu,  cele  i  zadania  klubu.  Zobowiązuję  się  do  aktywnego  uczestnictwa  w  życiu  klubu,  przestrzegania
statutu klubu, uchwał, postanowień i regulaminów (w tym regulaminu sekcji) oraz regularnego i terminowego
opłacania składek członkowskich. Oświadczam, że  będę brał/a udział/moje dziecko będzie brało udział*
w zajęciach sportowych i współzawodnictwie sportowym organizowanym przez klub. 
Oświadczam,  że   mój  stan zdrowia/  stan  zdrowia  mojego  dziecka*  pozwala  na  uprawianie  sportu,  a  w
przypadku zaistnienia ograniczeń w tym względzie niezwłocznie poinformuję o tym pisemnie Zarząd klubu. 

______________________________________ _______________________
podpis opiekuna prawnego/rodzica w przypadku osób niepełnoletnich własnoręczny podpis 

Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w  sekcji oraz z instrukcją 
użytkowania sprzętu. 

______________________________________ _______________________
podpis opiekuna prawnego/rodzica w przypadku osób niepełnoletnich własnoręczny podpis 

Deklarację osób niepełnoletnich podpisuje zarówno opiekun prawny jak i osoba niepełnoletnia. 

Imię:__________________________________________Nazwisko:_______________________________

Data urodzenia:______________________Numer PESEL: ______________________________________

Adres zamieszkania (z kodem pocztowym):__________________________________________________

______________________________________________________________________________________

e-mail_______________________________________ telefon:_________________________________

Sekcja: ŁUCZNICZA/KOLARSKA/STRZELECTWA SPORTOWEGO/SIATKÓWKI/BRAK SEKCJI

______________________________________ _______________________
podpis opiekuna prawnego/rodzica w przypadku osób niepełnoletnich własnoręczny podpis 

_______________________
data i podpis osoby akceptującej
przyjęcie do klubu 

*skreślić niepotrzebne


