Deklaracja członkowska

Oświadczam, że chcę zostać członkiem Klubu WKS Wawel Kraków. Zapoznałem się
ze statutem Wojskowego Klubu Sportowego WAWEL oraz zobowiązuję się do przestrzegania
regulaminów warunkujących funkcjonowanie WKS WAWEL. Zobowiązuję się do
systematycznego i terminowego uiszczania składek członkowskich, w wysokości określonej
przez Zarząd Klubu.
Jednocześnie jako osoba pełnoletnia lub w przypadku osób małoletnich, jako Rodzic/Opiekun
prawny wyrażam zgodę na umieszczenie informacji o zawodniku w zakresie: imię, nazwisko,
data urodzenia, zdjęcie, relacje i filmy z treningów i zawodów w materiałach drukowanych
oraz na stronie internetowej klubu.

Data podpisania oświadczenia
Imię i nazwisko
Data urodzenia
Imię i nazwisko
rodzica/opiekuna
PESEL zawodnika
Adres i nazwa szkoły zawodnika
Adres do korespondencji

Kontakt z rodzicem
(telefon i e-mail)

Kontakt do zawodnika

Podpis rodzica/opiekuna

Podpis zawodnika

………………………………………

……………………………

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH
OSOBOWYCH ZAWODNIKA WKS WAWEL

1.
2.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zadań statutowych Klubu.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 119/1
z 04.05.2016) informuję, że :
1) administratorem danych osobowych jest Wojskowy Klub Sportowy WAWEL, zwany dalej WKS WAWEL,
z siedzibą w Krakowie przy ul. Podchorążych 3,
2) WKS WAWEL wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Pan Paweł WÓJCIK, z którym można
skontaktować się poprzez pocztę elektroniczną pod adresem paulwojcik@poczta.onet.pl, w każdej sprawie
dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych małoletniego,
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych WKS WAWEL, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, w tym ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 210,
z 2018 r. poz. 723) ustawie o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263) ustawie
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650,
723, 1365) oraz zgodnie z art. 5,6 i 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.,
4) posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych i małoletniego oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli
przetwarzania odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do
przetwarzania tych danych),
5) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesie skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych dotyczących Pani/Pana lub małoletniego, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
6) Pani/Pana oraz małoletniego dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
7) odbiorcami Pani/Pana oraz małoletniego danych osobowych będą:
a) Urząd Gminy i Miasta Kraków,
b) Urząd Marszałka Województwa Małopolskiego,
c) Małopolski Związek Piłki Siatkowej,
d) Polski Związek Piłki Siatkowej,
e) Podmioty świadczące na rzecz WKS WAWEL usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na
WKS WAWEL przez przepisy prawa,
f) Organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych,
8) Pani/Pana dane osobowe oraz małoletniego nie będą podlegały profilowaniu,
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
10) podanie przez Panią/Pana danych osobowych, w tym małoletniego, wynikających z przedmiotowego upoważnienia
jest obowiązkowe. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych jest brak możliwości
uczęszczania na zajęcia sportowe organizowane i prowadzone przez WKS WAWEL.

Podpisy:
1.

Pan: ……………………………………………………………………………………………………….

2.

Pani: ……………………………………………………………………………………………………….

3.

Małoletni: ………………………………………………………………………………………………….

