
  

Deklaracja Zawodnika Klubu nr   

My, niżej podpisani, wyrażamy zgodę na uczestnictwo naszego dziecka w treningach i zawodach 
piłki siatkowej w Klubie KS Halinów. 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami Statutu i Regulaminów Klubów, 
Regulaminem Obiektów Sportowych na których odbywają się zajęcia, Statutu i Regulaminów 
MWZPS i PZPS. Wyrażamy zgodę na wydanie licencji zawodniczej naszemu dziecku, w celu 
reprezentowania barw Klubu w rozgrywkach MWZPS i PZPS. Upoważniamy Zarząd Klubu do 
reprezentowania interesów naszego dziecka w przypadku zmiany barw klubowych. Jest nam znany 
Regulamin Zmiany Barw Klubowych. Wyrażamy zgodę na wykorzystanie wizerunku naszego 
dziecka na potrzeby statutowej działalności Klubu, MWZPS i PZPS.  

Jest nam znany Regulamin Ogólnopolskiego Systemu Ewidencji Klubów i Zawodników PZPS. 
Wyrażamy  zgodę na umieszczenie, gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych i 
danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego w bazie danych Klubu i Rejestrze Zawodników 
Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Wyrażamy zgodę na otrzymywanie wiadomości email z 
Ogólnopolskiego Systemu Ewidencji Klubów i Zawodników PZPS. Stwierdzamy poprawność 
powyższych danych. 

  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
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 
(RODO), informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana (syna/córki) danych osobowych jest Klub. 

Dane będą wykorzystywane do prawidłowego przeprowadzenia rozgrywek piłki siatkowej oraz 
rejestracji w Ogólnopolskim Systemie Ewidencji Klubów i Zawodników. Dane osobowe mogą być 
wykorzystywane przez MWZPS i PZPS w celu właściwego prowadzenia rozgrywek i prowadzenia 
korespondencji mailowej. Ponadto niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji dotyczące 
wizerunku mojego Pani/Pana (syna/córki) , w szczególności plakaty, ulotki, billboardy, foldery, inne 
drukowane materiały promocyjne, relacje i spoty telewizyjne, publikacje w gazetach i 
czasopismach, rozpowszechnianie w Internecie (w tym na portalach społecznościowych Facebook, 
Twitter, YouTube), itp.  

Imiona Nazwisko

PESEL
Data i 
miejsce 
ur.

Email Telefon

Ulica

Nr domu Nr lokalu

Kod pocztowy Miejscowość

Imiona i nazwiska 
opiekunów/
rodziców

Tel. do opiekunów



  

Posiada Pani/Pan (syna/córki) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/prawo do cofnięcia 
zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/
Pana (syna/córki) danych osobowych. W przypadku cofnięcia zgodny na przetwarzanie danych 
osobowych, dane zostaną przekazane do Archiwum Państwowego po 15 latach od wycofania zgody 
lub żądaniu usunięcia danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana (syna / 
córki / podopiecznego) - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

Miejscowość, data  

          ……………………………………………………                                   ……………………………… 

 (podpisy rodziców/prawnych opiekunów)                                            (podpis zawodnika/czki)


