
                                                      

                                                DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 
                                      CZŁONKA ZWYCZAJNEGO 

                                                                    UKS Siatka Zgierz 

                                                       95-100 Zgierz ul. Gombrowicza 12 

                             siatkazgierz@gmail.com 
              Regon: 368999866 

 

                      
Dane personalne kandydata/zawodnika: 

1. Imię i nazwisko: ……………………………......................... 

2. Data urodzenia:……………………………………………... 

3. Adres zamieszkania: ………………………………….......... 

 

 
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 

 
Oświadczam, że jako ustawowy przedstawiciel dziecka wyrażam zgodę na wstąpienie 

...........................................................................................(imię i nazwisko dziecka) w poczet członków Uczniowskiego 

Klubu Sportowego „Siatka Zgierz”, udział w zajęciach sportowych i współzawodnictwie sportowym organizowanym 

przez klub oraz związki sportowe w ramach szkolenia z piłki siatkowej.  

Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala mu na uprawianie sportu, a w przypadku zaistnienia ograniczeń 

w tym względzie niezwłocznie poinformuję o tym na piśmie Zarząd Klubu. 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku dziecka ( w tym zdjęć) w publikacjach  

o charakterze informacyjnym i promocyjnym (działalność statutowa klubu). 

Zobowiązuję się do regulowania składek z tytułu członkostwa mojego dziecka w UKS ”Siatka Zgierz” zgodnie z 

regulaminem do dnia 10 każdego miesiąca. 

 

Nr rachunku: 66 1240 3057 1111 0010 7765 1634 

 
Na podstawie wymagań ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie 

danych osobowych mojego dziecka, w tym danych dotyczących stanu zdrowia, i moich danych osobowych.  

Wyrażam też świadomą, dodatkową zgodę na przetwarzanie i publikację następujących danych mojego dziecka:  
wizerunek , głos, nabyte umiejętności, wyniki sportowe 

 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: 
a. administratorem tak zebranych danych osobowych jest UKS Siatka Zgierz z siedzibą w Zgierzu przy ulicy        Gombrowicza 12, 

b. dane osobowe mojego dziecka i moje będą przetwarzane wyłącznie w celu udziału w zajęciach sportowych        i współzawodnictwie 

sportowym, organizowanych przez UKS Siatka Zgierz, oraz wykonywaniem obowiązków    służbowych związanych z jej realizacją, 
c. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych uniemożliwi udział dziecka w zajęciach sportowych i współzawodnictwie 

sportowym,  

d. dane osobowe mojego dziecka i moje mogą zostać udostępniane innym podmiotom w celu realizacji zadań    związanych z monitoringiem 

i sprawozdawczością w ramach przepisów prawnych, 

e. mam możliwość dostępu do danych osobowych mojego dziecka i moich, ich sprostowania, aktualizacji lub usunięcia jeśli są niepełne lub 

nieprawdziwe, 
f. czas przetwarzania danych nie został ograniczony, ale w każdym momencie mam możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych mojego dziecka i moich. 

 

Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego: ........................................................................ 

Nr telefonu / e-mail: ..................................................................................................................... 

 

 

                                                                             …………………………………. 
                                                                                                              (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

Zgierz, dn. ...............................

mailto:siatkazgierz@gmail.com

