Uczniowski Klub Sportowy Karate Kyokushin "MUSHIN"
Deklaracja członkowska

Imię i nazwisko uczestnika zajęć

.....................................................................................................................................................

Data urodzenia (DD.MM.RRRR)

......................................................................................................................................................

Adres zamieszkania ul.

.........................................................................................................................................................................

kod

...............................................

miejscowość

Tel.

......................................................................................

...................................................................................................................................

E-mail

..........................................................................................................

Zobowiązuję się do przestrzegania i wykonywania poleceń instruktora oraz do zachowania się
podczas treningu w sposób niezagrażający innym trenującym.
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach rekreacyjno-sportowych karate
w UKS KK "MUSHIN"
Prawni opiekunowie dziecka:

Mama ............................................................................................. tel. .................................................................................
Tata ................................................................................................ tel. .................................................................................
Oświadczam, że:
1. Znam Regulamin uczestnictwa, Regulamin opłat i warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez UKS KK
"MUSHIN" i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
2. Stan zdrowia mój / mojego dziecka będącego pod moją opieką , pozwala na uczestnictwo w tego typu zajęciach.
3. Mam świadomość ryzyka związanego z uprawianiem rekreacyjnie i wyczynowo sportu w każdej odmianie (bez kontaktu,
lekki kontakt, pełny kontakt w zależności od wieku ćwiczących) i związanej z tym możliwości wystąpienia kontuzji,
mimo przestrzegania zasad bezpieczeństwa, właściwej metodyki prowadzenia zajęć i stosowania sprzętu ochronnego.
4. Mam świadomość konieczności stosowania odpowiedniego sprzętu ochronnego, zabezpieczającego w czasie
wykonywania ćwiczeń; treningu w parach, samoobrony lub walk treningowych. Jeśli go nie zastosuję, to czynię to na
własną odpowiedzialność i ryzyko.
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez UKS KK "MUSHIN" z siedzibą w Szydłowcu
w celu wykonania niniejszej umowy oraz, że powyższe dane osobowe przekazuję UKS KK "MUSHIN" dobrowolnie
oraz, że zostałem (am) poinformowany (a), iż administratorem niniejszych danych osobowych jest UKS KK "MUSHIN"
i przysługuje mi prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich poprawiania zgodnie
z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Dz. U. 2018 poz. 100.

Zakres przetwarzania danych:
➢ wykorzystanie danych do sporządzania dokumentacji związanej z realizacją przedsięwzięć dot. karate (Akademie
zimowe i letnie, obozy szkoleniowe, seminaria, egzaminy, zawody, wyjazdy itp.),

➢ publikacja wizerunku (fotografii) na portalach internetowych, plakatach reklamowych oraz w prasie, z realizacji
przedsięwzięć dot. karate (j. w.).

.........................................................................................................
(data, miejsce, czytelny podpis)

□ Wyrażam / □ Nie wyrażam zgody, na wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. komputer, telefon, tablet
i inne) w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243) przez UKS KK
"MUSHIN" w celu przekazywania mi informacji marketingowych i dotyczących Klubu (np. informacji o odwołaniu lub
przełożeniu zajęć, zmiany w regulaminach , informacji o spotkaniach, zawodach czy obozach dla uczestników) drogą
elektroniczną zgodnie z Ustawa prawo telekomunikacyjne Dz. U. z 2016 poz. 1489, o świadczeniach drogą elektroniczną, Dz. U.
z 2017 poz. 1219.
Administratorem danych osobowych jest Uczniowski Klub Sportowy Karate Kyokushin "MUSHIN" pod adresem
ul. Wschodnia 5/55, 26-500 Szydłowiec. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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), na potrzeby oraz w celu zakwalifikowania na zajęcia, organizacji zawodów, przeprowadzania egzaminów, dokonywania
rozliczeń,
archiwizacji
kart
zgłoszeniowych
oraz
protokołów
z
egzaminów,
rozpatrywania
reklamacji
w przypadku jej złożenia, bądź ewentualnego dochodzenia roszczeń, jak też marketingu bezpośredniego prowadzonego
w formie tradycyjnej, dotyczących własnych produktów lub usług, co nie wymaga zgody. Odbiorcami danych osobowych będą
wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące
w realizacji usług. Dane będą przetwarzane przez cały czas świadczenia usługi.
Dane dotyczące rozliczeń będą przetwarzane przez okres 5 lat od zakończenia roku obrotowego, w którym wystawiono ostatni
dokument księgowy.
Uczestnik (jego pełnoprawny opiekun) posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia
zgody (w przypadku jej wyrażenia) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Ma także prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza
przepisy RODO. Podanie danych w zakresie wskazanym jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zwarcia umowy/świadczenia
usługi.

.........................................................................................................
(data, miejsce, czytelny podpis)

