
                                                                    

 

 

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA CZŁONKA - UCZESTNIKA  

STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY URSYNÓW WARSZAWA 

02-777 Warszawa, Stefana Kopcińskiego 18/U1 

 

DANE KONTAKTOWE RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO   

1. Nazwisko i imię:………………………………………………………………………………   

2. Adres:……………………………………………………...............Kod:.……………………   

3. Telefon kontaktowy:………………………………………………………………………….  

4. Adres e-mail:…………………………………………………………………………………..   

DANE OSOBOWE CZŁONKA UCZESTNIKA   

1. Nazwisko i imię:………………………………………………………………………………   

2. Data i miejsce urodzenia…………………………………………………………………….   

3. PESEL:………………………………………………….......................................................   

4. Adres:……………………………………………….....................Kod:……………….........   

5. Szkoła (nr, adres):…………………………………….......................................................   

 

       Ja niżej podpisany(a) wyrażam zgodę na przystąpienie mojego dziecka do Stowarzyszenia Klubu Sportowego Ursynów  

z siedzibą w Warszawie ul. Stefana Kopcińskiego 18/U1 oraz oświadczam, że:   

- zapoznałem się z regulaminem Stowarzyszenia, którego zobowiązuje się przestrzegać   

- wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w treningach i szkoleniu sportowym organizowanym przez   

Stowarzyszenie w tym również rozgrywkach sportowych oraz imprezach, w których Stowarzyszenie uczestniczy   

- moje dziecko jest zdrowe i nie ma żadnych, znanych mi przeciwskazań do uczestnictwa dziecka w (treningu) szkoleniu sportowym   

- zobowiązuje się niezwłocznie informować Stowarzyszenie o wszelkich okolicznościach mających wpływ na udział dziecka w 

(treningu) szkoleniu sportowym, ze szczególnym uwzględnienia stanu zdrowia oraz problemów wychowawczych   

- posiadam pełnię praw rodzicielskich (praw do opieki), a podane powyżej dane osobowe moje i dziecka są zgodne ze stanem 

faktycznym   

- zobowiązuje się do terminowego opłacania składek członkowskich do 10 dnia każdego miesiąca (zgodnie z zasadą za dany miesiąc 

z góry) w wysokości zawartej w regulaminie na rachunek bankowy:  BIZ BANK 27 2530 0008 2060 1250 3933 0001   

- wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć bądź filmów przedstawiających uczestnika (prasa, telewizja, Internet) z 

zawodów, treningów i innych akcji sportowych w sposób nie naruszający prywatności i godności uczestnika   

  

 

 

e-mail: biuro@ksursynow.com http:/www.ksursynow.com                                               ……………………………………….   

tel. 692-438-800; 692-438-300                                                                                                         data i podpis   

 



 

I. Treść klauzuli dot. danych osobowych dot. deklaracji członkowskiej dot. dziecka:  

 

 

 

Działając jako przedstawiciel ustawowy kandydata na Członka-Uczestnika niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 

Klub Sportowy Ursynów Warszawa danych osobowych kandydata na Członka-Uczestnika, na zasadach określonych poniżej, w 

celu: 

- udziału w procesie uzyskania statusu Członka Uczestnika Klubu Sportowego Ursynów Warszawa oraz  

- uczestnictwa jako Członka-Uczestnika Klubu. 

 
 

…………………………………………… 

miejsce, data 

…………………………………………… 

podpis osoby będącej przedstawicielem ustawowym 

(rodzica) kandydata na Członka Uczestnika 

 

 

1. Administratorem danych osobowych kandydata na Członka-Uczestnika (dalej: Dziecka) ujawnionych i przetwarzanych jest 

Klub Sportowy Ursynów Warszawa, ul. Kopcińskiego 18 lok. U1, 02-777 Warszawa, tel: 692-438-800, mail: 

biuro@ksursynow.com, wpisany do Ewidencji Klubów Sportowych prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy pod 

numerem: 328 (dalej: Klub). 

2. Dane osobowe Dziecka przetwarzane będą w celu rozpatrzenia jego kandydatury na Członka-Uczestnika Klubu na 

podstawie prawnej wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. a) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(dalej: RODO) tj. zgody wyrażonej przez uprawnionego do tego przedstawiciela ustawowego (rodzica) Dziecka. 

3. Dane osobowe Dziecka przetwarzane będą, w przypadku uzyskania przez Dziecko statusu Członka-Uczestnika, w celu 

uczestnictwa jako Członka-Uczestnika Klubu na podstawie prawnej wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. zgody 

wyrażonej przez uprawnionego do tego przedstawiciela ustawowego (rodzica) Dziecka. 

4. Dane osobowe Dziecka mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa tj. Sądy, 

Prokuratura, Policja, Organy Administracji Publicznej. Bez odrębnej zgody dane osobowe nie będą przekazywane innym 

podmiotom trzecim.  

5. Dane osobowe Dziecka mogą być przekazywane: 

1) dostawcom usług, którym Klub zlecił usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np.: 

a) dostawcom usług IT,  

b) podwykonawcom (np. trenerom), 

c) podmiotom prowadzącym obsługę księgową, prawną lub podatkową Klubu, 

d) podmiotom udostępniającym Klubowi miejsca w których prowadzone są zajęcia.  

Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z Klubem i tylko zgodnie z jego poleceniem, 

2) osobom sprawującym nadzór medyczny nad uczestnikami zajęć sportowych w których uczestniczy Dziecko, 

3) Mazowieckiemu Związkowi Piłki Nożnej, 

4) Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej, 

5) Osobom udzielającym pomoc medyczną Dziecku, o ile zaistnieje taka konieczność, 

6) Podmiotom organizującym wydarzenia sportowe w których planowany jest udział Dziecka z uwagi na jego 

uczestnictwo w Klubie. 

6. Przysługuje Dziecku (działającego poprzez swego przedstawiciela ustawowego np. rodzica) prawo dostępu do treści danych 

oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania 

przetwarzania i przenoszenia danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

7. Podanie przez Dziecko (lub przez jego przedstawiciela ustawowego) danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia jego 

kandydatury. W przypadku niepodania danych osobowych będzie skutkowało to brakiem rozpatrzenia jego kandydatury, a 

w konsekwencji brakiem uzyskania statusu Członka-Uczestnika. 

8. Klub przechowuje dane osobowe Dziecka przez czas niezbędny do rozpatrzenia jego kandydatury, przez czas posiadania 

przez niego statusu Członka-Uczestnika, oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku 

kandydaturą lub posiadaniem statutu Członka-Uczestnika, maksymalnie 10 lat od dnia rozpatrzenia w sposób negatywny 

wniosku o nadania statusu Członka-Uczestnika lub utraty statusu Członka-Uczestnika. 

9. Dziecko (działając poprzez swego przedstawiciela ustawowego) ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie 

przez Klub danych osobowych uzyskanych w ramach procesu uzyskiwania członkostwa lub w trakcie członkostwa w 

Klubie poprzez przesłanie na adres Klubu pisemnego oświadczenia o cofnięciu zgody. Nie ma to jednak wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody jest 

równoznaczne z rezygnacją przez Dziecko z możliwości uzyskania statusu Członka-Uczestnika lub rezygnacją z posiadania 

statusu Członka-Uczestnika. 

10. Dodatkowo, dane mogą̨ być́ przechowywane przez Klub dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów 

statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia procesu uzyskiwania członkostwa w Klubie 

wynikiem negatywnym, utraty statusu Członka uczestnika lub zdarzenia powodującego konieczność́ takiego przetwarzania. 

11. Jednocześnie, w celu rozliczalności Klubu będzie on przechowywać́ dane przez okres, w którym  zobowiązany jest do 

zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań́ prawnych, w tym 

umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. 

 

 

II. Treść klauzuli dot. danych osobowych dot. deklaracji członkowskiej dot. rodzica. 

 

Działając jako przedstawiciel ustawowy kandydata na Członka-Uczestnika Klubu Sportowego Ursynów Warszawa (tj. dziecka) 

niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, na zasadach określonych poniżej, w celu: 

- udziału kandydata na Członka-Uczestnika (tj. dziecka) w procesie uzyskania statusu Członka-Uczestnika Klubu Sportowego 

Ursynów Warszawa, 

- uczestnictwa kandydata na Członka-Uczestnika jako Członka-Uczestnika w Klubie Sportowym Ursynów Warszawa. 

 

 

…………………………………………… 

miejsce, data 

…………………………………………… 

podpis osoby będącej przedstawicielem ustawowym 

(rodzica) kandydata na Członka Uczestnika 

 

 

1. Administratorem danych osobowych ujawnionych i przetwarzanych jest Klub Sportowy Ursynów Warszawa, ul. 

Kopcińskiego 18 lok. U1, 02-777 Warszawa, tel: 692-438-800, mail: biuro@ksursynow.com, wpisanej do Ewidencji 

Klubów Sportowych prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem: 328 (dalej: Klub). 

2. Dane osobowe przedstawiciela ustawowego kandydata na Członka-Uczestnika (dalej: Rodzica) przetwarzane będą w 

celu rozpatrzenia kandydatury kandydata na Członka-Uczestnika Klubu (dalej: Dziecka) na podstawie prawnej 

wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. a) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: 

RODO) tj. wyrażonej zgody. 

3. Dane osobowe Rodzica, o ile Dziecko uzyska status Członka Uczestnika, przetwarzane będą w celu udziału Dziecka 

jako Członka-Uczestnika Klubu na podstawie prawnej wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. zgody. 

4. Dane osobowe Rodzica mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa tj. 

Sądy, Prokuratura, Policja, Organy Administracji Publicznej. Bez odrębnej zgody Rodzica dane osobowe nie będą 

przekazywane innym podmiotom trzecim.  

5. Dane osobowe Rodzica mogą być przekazywane: 

1) dostawcom usług, którym Klub zlecił usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np.: 

a) dostawcom usług IT,  

b) podwykonawcom (np. trenerom), 

c) podmiotom prowadzącym obsługę księgową, prawną lub podatkową Klubu, 

d) podmiotom udostępniającym Klubowi miejsca w których prowadzone są zajęcia.  

Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z Klubem i tylko zgodnie z jego poleceniem, 

2) osobom sprawującym nadzór medyczny nad uczestnikami zajęć sportowych w których uczestniczy Dziecko, 

3) Mazowieckiemu Związkowi Piłki Nożnej, 

4) Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej, 

5) osobom udzielającym pomoc medyczną Dziecku, o ile zaistnieje taka konieczność, 

6) Podmiotom organizującym wydarzenia sportowe w których planowany jest udział Dziecka z uwagi na jego 

uczestnictwo w Klubie. 

6. Przysługuje Rodzicowi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, oraz prawo do wniesienia skargi 

do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Podanie przez Rodzica jego danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia kandydatury Dziecka na Członka-

Uczestnika Klubu. W przypadku niepodania danych osobowych będzie skutkowało to brakiem rozpatrzenia kandydatury 

Dziecka na Członka-Uczestnika Klubu, a w konsekwencji brakiem uzyskania statusu Członka-Uczestnika. 

8. Klub przechowuje dane osobowe Rodzica przez czas niezbędny do rozpatrzenia kandydatury Dziecka, przez czas 

posiadania przez Dziecko statusu Członka-Uczestnika, oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w 

związku kandydaturą lub posiadaniem statusu Członka-Uczestnika, maksymalnie 10 lat od dnia rozpatrzenia negatywnie 

wniosku o nadania statusu Członka-Uczestnika lub utraty przez Dziecko statusu Członka-Uczestnika. 

9. Rodzic ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie przez Klub danych osobowych uzyskanych w ramach 

procesu uzyskiwania członkostwa przez Dziecko lub w trakcie członkostwa Dziecka w Klubie poprzez przesłanie na 

adres Klubu pisemnego oświadczenia o cofnięciu zgody. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody jest równoznaczne z brakiem możliwości 

uzyskania przez Dziecko statusu Członka-Uczestnika lub utratą przez Dziecko statutu Członka-Uczestnika. 

10. Dodatkowo, dane mogą̨ być́ przechowywane przez Klub dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów 

statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia procesu uzyskiwania członkostwa w Klubie 

wynikiem negatywnym, utraty przez Dziecko statusu Członka Uczestnika lub zdarzenia powodującego konieczność́ 

takiego przetwarzania. 

11. Jednocześnie, w celu rozliczalności Klubu będzie on przechowywać́ dane przez okres, w którym  zobowiązany jest do 

zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań́ prawnych, w tym 

umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.  

 


