Uczniowski Klub Sportowy
Victoria Józefów
05-420 Józefów, ul. Długa 44

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Sekcja pływania / Sekcja lekkiej atletyki *
My, niżej podpisani wyrażamy zgodę, aby nasze dziecko:
Imię i nazwisko:

……………………………………………………………………………

Data i miejsce urodzenia:

……………………………………………………………………………

Adres zamieszkania:

……………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy: ………………………………… e-mail: ………………………………………
amatorsko uprawiało pływanie / lekką atletykę * w Uczniowskim Klubie Sportowym VICTORIA
Józefów przy Integracyjnym Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie.

………………………………………………………………………..
(data i podpis Rodzica/Opiekuna dziecka)

Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego
Oświadczam, że jako ustawowy opiekun dziecka wyrażam zgodę na wstąpienie mojego dziecka w
poczet członków Uczniowskiego Klubu Sportowego VICTORIA Józefów, udział w zajęciach
sportowych i współzawodnictwo sportowe organizowane przez Klub.
Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze Statutem UKS Victoria Józefów oraz Regulaminem Sekcji,
akceptujemy zasady w nich zawarte i zobowiązujemy się do ich przestrzegania.
Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala mu na uprawnianie sportu, a w przypadku
zaistnienia ograniczeń w tym względzie niezwłocznie poinformuję o tym na piśmie Zarząd Klubu.
Zobowiązuję się do regulowania składek z tytułu członkostwa mojego dziecka w Uczniowskim
Klubie Sportowym VICTORIA Józefów.

………………………………………………………………………..
(data i podpis Rodzica/Opiekuna dziecka)

* - niepotrzebne skreślić

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

…………………………………………………………………………...
(imię i nazwisko dziecka)

…………………………………………………………………………...
(adres zamieszkania)

…………………………………………………………………………...
(PESEL)

I.
Niniejszym wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka przez
UKS Victoria Józefów z siedzibą w Józefowie przy ul. Długiej 44, 05-420 Józefów, dla celów
reklamowych, promocyjnych, marketingowych związanych ze sportową działalnością Klubu.
II.
Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie.
III.
Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności plakaty reklamowe, ulotki,
drukowane materiały promocyjne, spoty telewizyjne, reklamę w gazetach i czasopismach oraz w
Internecie itp. Wizerunek mojego dziecka może być użyty do różnego rodzaju form
elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji
produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.
IV.
Niniejsza zgoda dotyczy wszelkich zdjęć z udziałem mojego dziecka wykonanych na zlecenie UKS
Victoria Józefów.
V.
Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących
i przyszłych), względem UKS Victoria Józefów z siedzibą w Józefowie przy ul. Długiej 44, 05-420
Józefów, z tytułu wykorzystywania wizerunku mojego dziecka na potrzeby jak w oświadczeniu.

………………………………………………………………………..
(data i podpis Rodzica/Opiekuna dziecka)

KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Ilekroć zebranie od Państwa danych osobowych Państwa dotyczących będzie niezbędne i/lub konieczne do
wypełnienia zadań statutowych Uczniowskiego Klubu Sportowego „UKS Victoria Józefów” w Józefowie (zwany
dalej: UKS Victoria Józefów), należytego wykonania zawartych umów, organizacji imprez i wykonania innych
zadań UKS Victoria Józefów, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 zwane dalej: RODO), Uczniowski Klub Sportowy „UKS Victoria
Józefów” w Józefowie informuje, że:
1.
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest UKS Victoria Józefów, z siedzibą w Józefowie przy
ul. Długiej 44, 05-420 Józefów, adres email: zarzad-uksvj@wp.pl
2.
Pana/Pani dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu:
a.
wykonania zadań statutowych UKS Victoria Józefów i innych prawnych obowiązków, w tym umownych
UKS Victoria Józefów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
b.
realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów UKS Victoria Józefów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1
lit. f RODO), takich jak wykonanie zawartych przez nas umów z podmiotami trzecimi, w tym z naszymi
partnerami i sponsorami, ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, tworzenie zestawień i analiz (takich jak
raportowanie, tworzenie wniosków i zestawień w związku z pozyskiwaniem i rozliczaniem funduszy z jednostek
samorządu terytorialnego, administracji rządowej, fundacji i stowarzyszeń wspierających rozwój sportu, itp., itd.)
w związku z wykiwaniem naszych zadań statutowych i obowiązków prawnych, w tym umownych.
3.
Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać:
a.
przez czas wykonania zadań statutowych UKS Victoria Józefów i innych prawnych obowiązków, w tym
umownych i/lub
b.
przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane i/lub
c.
przez czas, w którym UKS Victoria Józefów może ponieść konsekwencje prawne nienależytego
wykonania lub niewykonania naszych zadań statutowych lub obowiązków prawnych.
4.
Pana/Pani dane osobowe będą mogły być przez nas przekazywane naszym partnerom, z którymi mamy
zawarte umowy na współpracę przy wykonywaniu naszych zadań statutowych i innych obowiązków prawnych, w
tym umownych, podmiotom świadczącym nam pomoc informatyczną, prawną, usługi doradcze, konsultacyjne
oraz innym podmiotom działającym na nasze zlecenie, a świadczącym nam usługi niezbędne do realizacji naszych
zadań statutowych i wykonania innych obowiązków prawnych, w tym umownych.
5.
Zgodnie z RODO, przysługują Panu/Pani:
a.
prawo żądania od nas dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,
b.
prawo sprostowania Państwa danych osobowych,
c.
prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych
d.
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
e.
prawo przenoszenia danych,
f.
prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
g.
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6.
Pani/Pana dane osobowe nie będą nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji, w tym do profilowania
7.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz może być warunkiem
uczestnictwa przez Pana/Panią w naszych zadaniach statutowych i w związku z tym będziecie Państwo
zobowiązani do ich podania w wymaganym przez nas zakresie, a brak ich podania może skutkować brakiem
możliwości uczestnictwa w realizowanych przez nas zadaniach statutowych i obowiązkach prawnych, w tym
umownych.
Powyższe zasady stosuje się ̨ począwszy od 25 maja 2018 roku. Z zasadami zapoznałem się:

………………………………………………………………………..
(data i podpis Rodzica/Opiekuna dziecka)

