URSUSOWSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE „AKRO-BAD”
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
DANE OSOBOWE CZŁONKA:

Nazwisko i imię:
Data i miejsce urodzenia:
Numer telefonu (jeśli posiada):
Adres e-mail (jeśli posiada):
Adres zamieszkania:
PESEL
DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW (dla członka niepełnoletniego obowiązkowe, dla pełnoletniego zalecane) :

Nazwiska i imiona rodziców/opiekunów:
Numery telefonów rodziców/opiekunów:
Adresy e-mail rodziców/opiekunów:
Administratorem danych osobowych jest: Ursusowskie Towarzystwo Sportowe „AKRO-BAD” , ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa,
tel. 507738621, e-mail: klub@akro-bad.mwx.pl
Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka dane osobowe będą przetwarzane :

w celu zawarcia i realizacji członkostwa w zakresie prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych z uwzględnieniem podstaw akrobatyki
oraz gimnastyki oraz udział w imprezach wszelkiego rodzaju związanych z w/w działalnością np. obozy, zgrupowania oraz eventy
(podstawa z art. 6 ust 1 lit. b. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO).

w celu uczestnictwa, w tym współzawodnictwa w zawodach oraz uczestnictwa w zajęciach sportowych (podstawa z art. 6 ust 1 lit c
rozporządzenia o ochronie danych – RODO). (Cel niezbędny do zebrania Orzeczenia lekarskiego - potrzebne do wypełnienia
obowiązku z Ustawy o sporcie Art.37 (Dz.U.2018.0.1263 t.j. - Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie))

w celu marketingowym, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych – RODO)

w celu rejestrowanie wizerunku mojego/mojego dziecka* podczas zajęć treningowych, pokazów, zawodów i obozów sportowych
oraz bezpłatne wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć lub filmów na stronie internetowej klubu, w mediach,
galeriach zdjęć oraz materiałach promocyjnych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO)

w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń oraz w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie
uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania
obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka dane osobowe będą przetwarzane przez okres, niezbędny do realizacji celu przetwarzania
i przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz ustawą z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości.
Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody ( art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych – RODO) w celach marketingowych oraz bezpłatnego wykorzystania wizerunku będą przetwarzane
do momentu cofnięcia zgody
Dane udostępnione przez Panią/Pana lub Pani/Pana dziecko mogą zostać powierzone do przetwarzania naszym podwykonawcom
działającym na nasze zlecenie (podmiotom przetwarzającym dane osobowe w zakresie wskazanym przez Spółkę), tj. firmom
wspierających nas przy realizacji usług. np. firmom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, w zakresie archiwizacji,
digitalizacji dokumentów, w zakresie remontów i usuwania awarii, firmom prawniczym, teleinformatycznym, informatycznym
(w szczególności dostawcom oprogramowania i utrzymującym, obsługującym systemy teleinformatyczne, informatyczne) kontrole,
obsługę korespondencji, a także podwykonawcom w/w odbiorców i podwykonawców.
Odbiorcami danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
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Dodatkowo, Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem realizacji celów, a ich niepodanie będzie skutkowało
brakiem możliwości wykonania zadań oraz obowiązków prawnych ciążących na administratorze.
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy(EOG)
Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na cele marketingowe oraz na rejestrację wizerunku w dowolnym
momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana
zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić przez złożenie oświadczenia w jeden lub kilka z poniższych sposobów:



przysłać na adres: Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa
lub wysłać wiadomość e-mail na adres: klub@akro-bad.mwx.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/mojego dziecka* danych osobowych przez Ursusowskie Towarzystwo Sportowe
„AKRO-BAD”, ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa, tel. +48 507738621, e-mail: klub@akro-bad.mwx.pl w celu marketingowym,
zgodnie z Rozporządzenie 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) Art. 6 lit. a.
Wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego/mojego dziecka* podczas zajęć treningowych, pokazów, zawodów
i obozów sportowych oraz bezpłatne wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć lub filmów na stronie internetowej
klubu, w mediach, galeriach zdjęć oraz materiałach promocyjnych, zgodnie z Rozporządzenie 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) Art. 6 lit. a.

Niniejszym wyrażam wolę wstąpienia w poczet członków zwyczajnych Ursusowskiego Towarzystwa Sportowego „AKRO-BAD”.
Oświadczam, że znane mi są postanowienia Statutu i zobowiązuję się do ich przestrzegania oraz jednocześnie oświadczam, iż:




Wyrażam zgodę na udział mój/mojego dziecka* w zajęciach treningowych w sekcji akrobatyki sportowej/badmintona*,
pokazach i zawodach sportowych.
Biorę pełną odpowiedzialność za przyprowadzenie lub samodzielne przybycie mojego dziecka do miejsca prowadzenia zajęć oraz
za odebranie dziecka lub samodzielny powrót z miejsca prowadzenia zajęć po ich zakończeniu.
Zobowiązuję się do dostarczenia aktualnego orzeczenia lekarskiego wystawionego dla mnie/mojego dziecka* przez lekarza
medycyny sportowej o zdolności do treningu i zawodów w akrobatyce sportowej/badmintonie oraz bieżącego aktualizowania
zaświadczenia (najpóźniej w dniu upływu ważności poprzedniego zaświadczenia).

*niepotrzebne skreślić

Podanie wyżej wymienionych danych oraz wyrażenie zgód i oświadczeń jest dobrowolne,
ale część z nich konieczna do przystąpienia do Ursusowskiego Towarzystwa Sportowego „AKRO-BAD”.

Data

…………………………………

Podpis członka

Podpisy rodziców/opiekunów (dotyczy członka niepełnoletniego)

…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

W dniu ……………………...... Zarząd Ursusowskiego Towarzystwa Sportowego „AKRO-BAD” działając na podstawie §13 pkt. 6 Statutu,
uchwałą nr ………………………….. zdecydował o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych.
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