
 

 

 

 Katowice, dnia .............................. 

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA SEKCJA TENISOWA 

przyjęcie nowego członka - zawodnika Fundacji Sportowe Katowice  
 

DANE ZAWODNIKA: 

Nazwisko i imię: ............................................................................................................................  

Data urodzenia: ..........................................  Miejsce urodzenia: ................................................  

Adres zamieszkania: .....................................................................................................................  

PESEL: ...........................................................................................................................................  

Telefon: .......................................................  E-mail: ....................................................................  

Szkoła / Przedszkole: ....................................................................................................................  

Adres szkoły / przedszkola: ..........................................................................................................  

Specjalne potrzeby pedagogiczne / kontakt z poradnią? (wpisać jaką) ......................................  

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

 
KONTAKT Z RODZICEM: 

Telefony rodziców: .......................................................................................................................  

E-mail: ...........................................................................................................................................  

 
Proszę o przyjęcie do Fundacji Sportowe Katowice, sekcja tenisa. Prośbę swoją kieruję jako prawny 
opiekun dziecka. Jednocześnie oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe i nie posiada wad ukrytych, 
które mogą zagrażać jego zdrowiu lub życiu. 
 
Przyjmuję do wiadomości i akceptuję: 
1. Miesięczna opłata za szkolenie płatna jest do 10-tego dnia każdego miesiąca na wskazane przez 

koordynatora konto danej sekcji, zgodnie z przyjętym przez Zarząd Fundacji cennikiem. 

2. Przestrzeganie regulaminu rodziców i opiekunów prawnych. 

3. Przestrzeganie przez syna / córkę regulaminu zawodnika. 

4. Przestrzeganie regulaminu sekcji tenisa. 

 

 

  .................................................................................. 
 (podpis opiekuna prawnego osoby małoletniej)  



 
Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. 
(Dz. U. 1994 r. Nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na nieodpłatne i bezterminowe 
utrwalenie, publikacji i przetwarzania wizerunku mojego dziecka, w formie fotografii analogowej  
i cyfrowej, materiałów video w czasie trwania zajęć sportowych organizowanych przez Akademię  
w materiałach promocyjnych i reklamowych itp. oraz na stronie internetowej Akademii. 

Fundacja Sportowe Katowice jest uprawniona do udzielenia zgody na wykorzystanie elementów, 
o których mowa powyżej, podmiotom trzecim współpracującym z Fundacją. 
 
 
 

  .................................................................................. 
 (podpis opiekuna prawnego osoby małoletniej) 

 

 
 
Administratorem danych Państwa oraz Państwa dzieci jest Fundacja Sportowe Katowice z siedzibą przy 
ul. Bukowej 1A, 40-108 Katowice. 
 
Państwa dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu realizacji praw i obowiązków związanych  
z przyjęciem do Fundacji Sportowe Katowice na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 
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, tzw. RODO, tj. na podstawie deklaracji członkowskiej oraz 
stosowanych regulaminów. 
 
Dane osobowe są ujawniane wyłącznie upoważnionym i przeszkolonym z zakresu ochrony danych 
osobowych pracownikom/współpracownikom Administratora , którzy muszą posiadać do nich dostęp 
w celu wykonania swoich obowiązków.  
 
Państwa dane osobowe przetwarzane są tak długo jak wymagają tego przepisy prawa dotyczące 
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z realizacją praw i obowiązków zawodnika 
Fundacji Sportowe Katowice 
 
Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 
żądania ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
 
Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
osobowych. 
 
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
Niepodanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości przyjęcia nowego członka - 
zawodnika do Fundacji Sportowe Katowice. W tym przypadku podanie danych osobowych jest 
obowiązkowe. 
 
Dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską, ani wykorzystywane w procesach 
profilowania. 
 
 
 
  .................................................................................. 
 (podpis opiekuna prawnego osoby małoletniej) 


