
DEKLARACJA CZŁONKOSTWA W KLUBIE SPORTOWYM HALINÓW 

Wyrażam zgodę na członkostwo (imię i nazwisko dziecka, data i miejsce urodzenia, pesel) 

 

w Klubie Sportowym Halinów oraz na uczestnictwo w zajęciach sportowych organizowanych 
przez Klub Sportowy Halinów. Jednocześnie akceptuję regulamin Klubu Sportowego Halinów. 

Adres rodziców/opiekunów: 

 

Telefon kontaktowy i adres e-mail rodziców/opiekunów: 

 

Oświadczam, że stan zdrowia dziecka pozwala na udział w zajęciach. 

Zobowiązuję się do opłacania składki członkowskiej w wysokości 135 zł miesięcznie lub 1350 zł 
za cały rok z góry. 
 
Rozumiem, że składka miesięczna jest płatna przez cały rok, również w miesiące 
beztreningowe.  
 
Nr konta do wpłat składek członkowskich: 43 1140 2004 0000 3202 7758 2548. 
 
Niniejsza deklaracja członkostwa w KS Halinów wygasa w momencie złożenia  pisemnej 
rezygnacji w formie e-mail na adres biuro@kshalinow.pl. 

 
Oświadczenia 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka. Zgodnie z postanowieniami  
art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 2018, poz. 1191 ze zm.) o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych niniejsza zgoda obejmuje utrwalanie oraz nieodpłatne, wielokrotne 
rozpowszechnianie wizerunku dziecka przez wszystkie aktualne oraz przyszłe kanały komunikacji 
klubu. Jednocześnie oświadczam, że ww. materiały nie naruszają dóbr osobistych moich, ani 
mojego dziecka.  

Wyrażenie powyższej zgody nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie. W zakresie tej zgody 
mieszczą się wszelkie materiały wideo, nagrania dźwiękowe, zdjęcia oraz grafiki z udziałem 
dziecka, wykonane podczas przedsięwzięć organizowanych przez KS Halinów lub w których klub 
uczestniczył.  

Wizerunek, który został wcześniej utrwalony na wszelkiego rodzaju nośnikach, w tym również 
elektronicznych, może być wykorzystany do wszelkiego rodzaju form przetwarzania 
elektronicznego obrazu, polegającym na przetworzeniu go w taki sposób, aby spełniał parametry 
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techniczne oraz został dostosowany do umieszczenia go na stronie internetowej klubu, bądź w inny 
sposób wyeksponowany na potrzeby KS Halinów. 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka dla potrzeb KS 
Halinów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych 
(Dz.U.2018 poz. 1000) oraz zgodnie z poniższą klauzulą informacyjną.  

Jednocześnie oświadczam, że zdaję sobie sprawę z tego, że podanie przeze mnie wymienionych 
wyżej danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie, a także zgoda na rozpowszechnianie 
wizerunku dziecka jest dobrowolna, a nie udzielenie powyższych zgód skutkowałoby niemożnością 
uczestniczenia w treningach, meczach i wydarzeniach KS Halinów. 

 

data i podpis 

                                  Ogólna klauzula informacyjna 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej jako 
RODO), informuję że: 

1. Administratorem danych jest Klub Sportowy Halinów, mający siedzibę w Halinowie (05-074) ul. 3-go Maja 8; 
2. Z Administratorem można kontaktować się: 

- listownie: ul. 3-go Maja 8,  05-074 Halinów 
- przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: www.kshalinow.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją zadań Administratora. 
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały 

zebrane. 
6. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do: 

- dostępu do swoich danych osobowych; 
- sprostowania swoich danych osobowych; 
- żądania usunięcia swoich danych osobowych; 
- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; 
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych; 
- żądania przeniesienia swoich danych osobowych; 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa); 
- jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie (np. informowanie podatników 

i zobowiązanych wiadomością sms o zaległościach w podatkach i opłacie za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi), klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym 
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem. 

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich 
podania. Inne dane osobowe podane przez Panią/Pana nie na podstawie obowiązującego przepisu prawa, są 
podawane dobrowolnie, brak ich podania skutkować może ograniczeniem form komunikacji. W sytuacji 
dobrowolności podawania danych osobowych, zostanie Pani/Pan o tym fakcie poinformowana/y poprzez 
merytorycznego pracownika prowadzącego postępowanie.
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