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DEKLARACJA CZŁONKOSTWA/UCZESTNICTWA 
W ZAJĘCIACH SEKCJI PŁYWACKIEJ 

 
I. Dane dziecka: 

Imię i nazwisko …………………………………………….…………………………………………………………………………………….............................................................. 

Data urodzenia ………………………………………………………..…………PESEL……….………………….……………….………………………………………………..……......... 

Miejscowość i kod pocztowy ...………………………….………………………………………………………………………………………..…………..…….………………..... 

Ulica, nr domu, nr mieszkania ………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………..…. 

Nazwa i numer Szkoły/Przedszkola do którego dziecko uczęszcza: 

……………………….................................................................................................................................................................................................................. 

II. Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów  

1. Oświadczam, że jako ustawowy przedstawiciel dziecka znam i akceptuję postanowienia statutu                     
i odpowiednich regulaminów Uczniowskiego Klubu Sportowego Aquatica Pawłowice  oraz wyrażam zgodę 
na wstąpienie ……………………………..…………….…….…..…… (imię i nazwisko dziecka) w poczet członków Klubu  
i udział w zajęciach sportowych jak i współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Klub.  

2. Oświadczam, że stan zdrowia dziecka pozwala mu na uprawianie sportu, a w przypadku zaistnienia 
ograniczeń w tym względzie niezwłocznie poinformuję o tym na piśmie lub mailowo Zarząd Klubu. 

 3. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku dziecka, w tym zdjęć, w publikacjach  o 
charakterze informacyjnym i promującym działalność statutową klubu.  

4. Zobowiązuję się do regulowania w terminie składek i opłat z tytułu członkostwa mojego dziecka w 
Uczniowskiego Klubu Sportowego Aquatica Pawłowice.   

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych moich i dziecka przez Uczniowskiego Klubu Sportowego 
Aquatica Pawłowice  z siedzibą w Pawłowicach w celu realizacji szkolenia sportowego oraz na wykorzystanie wizerunku dziecka 
(zdjęcia i filmy na stronie i na klubowym Facebooku) zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tzw RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  

  
Nr telefonu rodzica lub opiekuna prawnego: ………………………………………………………………………. 

E-mail  rodzica lub opiekuna prawnego:……………………………………………………………………………….     

 

………………………….                                                                                           ………………………………………                                

      (miejscowość, data)                                                                                                                                                          (podpis, rodziców, opiekunów)                                                            
  

 

mailto:uksaquatica@o2.pl
http://www.aquatica-pawlowice.pl/


W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana dziecka zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 
1), zwanego dalej w skrócie „RODO” informujemy, że: 
 
I. Administrator danych. 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana dziecka jest Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowy 
AQUATICA z siedzibą w Pawłowicach,  43-250 Pawłowice, ul. Sportowa 14. 
 
II. Inspektor ochrony danych. 
Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.  
 
III. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.  

1. Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a,b,c  RODO, 
2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana dziecka odbywa się w celu: realizacji zadań 

statutowych Administratora. 
 
IV. Odbiorcy danych osobowych. 
Dane osobowe będą przekazywane innym osobom oraz podmiotom: 

1. osoby upoważnione przez Prezesa UKS AQUATICA – zarząd oraz trenerzy UKS AQUATICA, którzy muszą 
mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, 

2. podmioty przetwarzające – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych: Polski Związek 
Pływacki, Okręgowe Związki Pływackie, Organizatorzy Zawodów  Pływackich, w których zawodnicy UKS 
AQUATICA biorą udział, a także podmioty obsługujące księgowość UKS AQUATICA. 

 
V. Okres przechowywania danych osobowych. 

1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego 
zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. 

2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w 
celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie przepisów 
prawa. 

 
VI. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych. 
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: 

1. dostępu do treści swoich danych osobowych, 
2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 
3. usunięcia swoich danych osobowych, 
4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
5. przenoszenia swoich danych osobowych, 

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych. 
 
VII. Prawo do cofnięcia zgody. 

1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pan/Pani prawo do cofnięcia 
zgody. 

2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. 
 
VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych 
osobowych. 

1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest  wymogiem koniecznym do realizacji celów statutowych 
Administratora. 

2. W przypadku, nie podania danych osobowych , nie będziemy mogli realizować celów statutowych 
Administratora. 

 
X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie. 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
 

 

……………………………………. 
                                                                                                                                   podpis 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztimztgq

