Deklaracja Członkowska
Warszawa, dn........................................

Ja niżej podpisany(a)........................................................................ proszę o przyjęcie
Imię i nazwisko

mnie na Członka Zwyczajnego Uczniowskiego Klubu Sportowego SKALAR
Znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania Klubu i zobowiązuję się do
aktywnego uczestnictwa w życiu Klubu oraz przestrzegania uchwał i postanowień
władz Klubu.
.....................................................
podpis

Nr tel.: ................................................................................................................
Adres email:.......................................................................................................

wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych w celach związanych z przynależnością do Klubu.
Podanie wyżej wymienionych danych jest dobrowolne aczkolwiek konieczne w celu przystąpienia do UKS SKALAR.
Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o zakresie i celu zbierania moich danych osobowych, a także o prawie wglądu do nich,
poprawiania ich oraz o uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, Nr 133, poz. 883 z zm.)

……………………………………………………
imię i nazwisko oraz podpis członka klubu

Uchwałą Zarządu z dnia .........................................
Przyjęto w/w na członka zwyczajnego Klubu

.............................................................
data i podpis Sekretarza lub Prezesa

Załącznik do deklaracji członkowskiej

Warszawa, dnia ………………………

Oświadczenie członka Uczniowskiego Klubu Sportowego SKALAR
Dane dotyczące zawodnika klubu:

imiona: ……………………………… nazwisko: ………………….………
zdjęcie do
licencji
zawodnika

pesel: .……………….……
adres zameldowania (ulica, kod miasto): …….……….…………….…...
………………………………………………………………………..…….…

Jako prawny opiekun
wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych w celach związanych z przynależnością do Klubu.
wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka do celów związanych z promocja
UKS SKALAR, a w szczególności na:


publikację w wydawnictwach klubu, w fotorelacjach w mediach (prasie i telewizji), na portalach
i stronach internetowych,



zamieszczanie w galeriach zdjęć,



reprodukcję na ulotkach, plakatach, zaproszeniach, banerach oraz wszelkich innych materiałach
promocyjnych tu niewyszczególnionych.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku może zostać cofnięta wyłącznie w formie pisemnej i nie może dotyczyć materiałów już opublikowanych.
Podanie wyżej wymienionych danych jest dobrowolne aczkolwiek konieczne w celu przystąpienia do UKS SKALAR.
Nieudzielenie zgody może się wiązać z brakiem możliwości uczestniczenia w zajęciach i zawodach (imienne listy w kasie pływalni, brak
możliwości ubezpieczenia, imienne zgłaszanie zawodników na zawody, brak możliwości uzyskania licencji zawodnika, w niektórych przypadkach
niemożność uzyskania dotacji)
Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o zakresie i celu zbierania danych osobowych mojego dziecka, a także o prawie wglądu do nich,
poprawiania ich oraz o uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, Nr 133, poz. 883 z zm.)

……………………………………………………
imię i nazwisko oraz podpis członka klubu

UKS SKALAR
ul.Sosnkowskiego 3
02-495 Warszawa URSUS
www.uksskalar.pl

ING BANK ŚLĄSKI, Bank OnLine
nr konta: 34 1050 1924 1000 0023 1750 6927
NIP: 522-276-49-18
REGON: 140080826
e-mail: uksskalar@uksskalar.pl

