Uczniowski Klub Sportowy Karate Kyokushin Sekai
Ul. Św. Wincentego 89/88 03-291 Warszawa
tel: 608 398 398
www.karatewarszawa.pl

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
imię i nazwisko uczestnika zajęć……………………………………………………………
data urodzenia…………………………….
/ DD , MM , RRRR /

adres zamieszkania ul………………………………………………….... nr………………
kod…………………… miejscowość…………………………………………………………
tel. ……………………….. e-mail…………………………………………………………….
sekcja: ..................................................................................................
1. Deklaruję przystąpienie do UKS Karate Kyokushin SEKAI, wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w
zajęciach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub.
2. Oświadczam że dziecko jest zdrowe i nie ma przeciwwskazań do uprawiania sportu.
3. Zobowiązuję się do zapewnienia mojemu dziecku ubezpieczenia NNW
4. Zgadzam się na publikowanie na stronie www.karatewarszawa.pl oraz na Facebook zdjęć z wizerunkiem
mojego dziecka z zawodów, treningów, obozów oraz pokazów.

....…..……..............................................
/data i miejscowość/

......………………………………………
/czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego/

Klauzula informacyjna dla Rodziców dzieci
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej
RODO) informuję, iż:
1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest UKS Karate Kyokushin SEKAI
2. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy.
3. Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
4. Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
5. Postawą prawna jest art.6 ust.1 lit. b RODO - niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą, art. 6 ust. 1 lit. c RODO - niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego związanego z zachowaniem
dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa podatkowego.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą
tylko instytucje upoważnione z mocy prawa
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany odrębnymi przepisami
10. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia na nas skargi do organu nadzorczego.

....…..……........................................
/data i miejscowość/

......………………………………………
/czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego/

