DEKLARACJA
PRZYSTĄPIENIA DO
KLUBU SPORTOWEGO „CIESZYN”
Sekcja Łyżwiarstwa Figurowego
DANE INFORMACYJNE - dotyczące UCZESTNIKA zajęć
organizowanych przez KS CIESZYN

NAZWISKO:
IMIĘ (IMIONA):
ADRES ZAMIESZKANIA:
PESEL:
DATA i MIEJSCE
URODZENIA:
OBYWATELSTWO:
NR TELEFONU:
ADRES E – MAIL:
PRZEDSZKOLE / SZKOŁA
PODSTAWOWA / GIMNAZJUM /
SZKOŁA ŚREDNIA
*Proszę wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI

Deklaruję wolę przystąpienia do Klubu Sportowego „CIESZYN”. Sekcja Łyżwiarstwa
Figurowego

Opłaty za udział i członkostwo reguluje Regulamin Sekcji Łyżwiarstwa Figurowego KS
Cieszyn. Opiekun prawny” zobowiązany jest do dokonywania comiesięcznych, regularnych
opłat do 15go dnia danego miesiąca (np. składka za kwiecień powinna być wpłacona
najpóźniej do 15 go kwietnia).
Wpłacając na konto:
Bank Spółdzielczy w Cieszynie Oddział Cieszyn, nr 59 8113 0007 2001 0041 6175 0004
tytuł przelewu Imię i Nazwisko Dziecka oraz miesiąc

..............................
Data

……...................................................
Czytelny podpis Uczestnika / podpis Rodzica / Opiekuna Prawnego

**************************************************************************
OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisana(y) ……………………………………………..……,
oświadczam,
że
jestem
„Rodzicem”,
„Opiekunem
prawnym”
zawodnika
……………………………………………..
KS Cieszyn sekcja Łyżwiarstwa Figurowego z siedzibą ul. Popiołka 13/2, 43-400 Cieszyn
oraz:
-oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Sekcji Łyżwiarstwa Figurowego KS Cieszyn
-oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o fakcie, iż administratorem moich danych
osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka „ ZAWODNIKA” jest KS Cieszyn, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) „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” (dalej: RODO), na podstawie którego przetwarzanie danych
jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na KS Cieszyn
-oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że podanie danych osobowych jest
dobrowolne,
-oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że mam prawo dostępu do treści swoich
danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również przysługuje mi prawo
do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Nadto, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO wyrażam zgodę na
przetwarzanie wizerunku mojego dziecka „ ZAWODNIKA” na zdjęciach grupowych
wykonywanych przez KS Cieszyn, jak również na ich wykorzystanie przez KS Cieszyn w
celach marketingu i promocji KS Cieszyn, publikowanie zdjęć na stronie internetowej oraz w
mediach oraz udostępnianie ich organizatorom programów w których KS Cieszyn bierze
udział..
__________________________________
(data i czytelny podpis

