DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
KLUBU KARATE i REKREACJI SONKEI
NIP: 957-107-86-84, REGON: 361258842
 e-mail: sonkei.gdansk@wp.pl
80-461 GDAŃSK, ul. Startowa 25A/1
Nr konta: 10 1140 2004 0000 3302 7860 2757
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Oświadczam, że znane mi są cele, zadania i zasady działania Klubu ujęte w jego Statucie i Regulaminie .
Jednocześnie zobowiązuje się do ich przestrzegania oraz aktywnego uczestnictwa w realizacji tych zadań i
2
celów, a także do terminowego (do 10-go każdego miesiąca ) opłacania składek członkowskich na konto
Klubu.
Zobowiązuję się ponadto godnego reprezentowania klubu oraz zachowania godnego karateki.
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Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………….
Adres: ……………………………………………………………………………………………………...
Szkoła: ………………………………….
PESEL: ………………………………………………………………..
Kontakt (telefon, e-mail): ………………………………………………………………………………..
Data przyjęcia (wypełnia Klub): ……………………………………
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach sportowo - rekreacyjnych karate w KKiR SONKEI.
Jednocześnie – do czasu przedstawienia zaświadczenia lekarskiego – biorę pełną odpowiedzialność za ewentualne
dolegliwości zdrowotne dziecka, wynikające z choroby, ukrytej choroby, lub innych, nie zgłoszonych przed zajęciami
dolegliwości.
Jednocześnie oświadczam, że w razie poniesienia jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu podczas treningu,
spowodowanego nie przestrzeganiem zaleceń wydawanych przez instruktora nadzorującego zajęcia, nie będę
rościł/rościła pretensji i dochodził/dochodziła odszkodowania w żadnej z przyjętych form.
…….…………………………………………………………………………………………………………………
Czytelnie data, imię i nazwisko oraz podpis rodzica (opiekuna prawnego)

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Klub Karate i Rekreacji Sonkei danych zawartych w deklaracji
członkowskiej oraz przetwarzanie wizerunku mojego dziecka ………………………………. w zakresie niezbędnym do
realizacji celów statutowych Klubu Karate i Rekreacji Sonkei, realizacji umów zawartych z partnerami Klubu Karate i
Rekreacji Sonkei oraz w celach promocyjnych i informacyjnych Klubu Karate i Rekreacji Sonkei.
……………………………………………………………………………………
Czytelnie data, imię i nazwisko oraz podpis rodzica (opiekuna prawnego)
1
Statut oraz regulamin dostępny na stronie internetowej www.sonkei.pl, lub na prośbę przesłany zostanie e-mail’em
2
opis: imię nazwisko, składka członkowska, miesiąc, nr szkoły. Np. Jan Kowalski, składka członkowska za maj, SP 20

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH
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Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.) (dalej jako „RODO”), informuję, że:
Administratorem Państwa danych jest: Klub Karate i Rekreacji Sonkei NIP 9571078684 ul. Startowa 25A/1, 80-461 Gdańsk. W sprawach
dotyczących Państwa danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc
na adres: sonkei.gdansk@wp.pl.
Klub Karate i Rekreacji Sonkei przetwarza dane w celach:

realizacji swoich celów statutowych

realizacji umów zawartych z partnerami klubu

promocyjnych i informacyjnych
Klub Karate i Rekreacji Sonkei przetwarza dane związane z przynależnością do klubu i zawarte w deklaracji członkowskiej, tj.:

imię i nazwisko,

data i miejsce urodzenia,

dane adresowe,

dane kontaktowe, w tym do Rodziców lub Prawnych Opiekunów dziecka będącego członkiem klubu
Do realizacji celów zawartych w pkt. 2 wykorzystujemy także dane wizerunkowe członków i zawodników klubu, a także kadry trenerskiej,
pracowników i współpracowników w formie fotografii analogowej, cyfrowej, zapisów video oraz publikujemy je w internetowych serwisach klubu
(na stronie www.sonkei.pl oraz konto facebook) oraz wydawnictwach tradycyjnych, w tym mediach. Powyżej wymienione dane są podawane
dobrowolnie, są jednak niezbędne do uzyskania i zachowania członkostwa w klubie. Żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
lub ich usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z członkostwa w Klubie Karate i Rekreacji Sonkei. Jeżeli będą wymagać tego przepisy
prawa np. dotyczące ochrony zdrowia, bezpieczeństwa lub ubezpieczeniowe, finansowe i rachunkowe, związane ze stosunkiem pracy
możemy wymagać innych niezbędnych danych.
Podstawą prawną przetwarzania danych pozyskanych za zgodą osób, których dane dotyczą jest art. 6 ust. 1a RODO.
W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych w pkt. 2 Państwa dane mogą być przekazywane:

pracownikom i członkom klubu

organizacjom sportowym, w tym klubom, związkom okręgowym i krajowym

podmiotom zajmującym się obsługą prawną klubu,

podmiotom obsługującym klubowe systemy informatyczne.
Państwa dane nie będą przekazywane tzw. państwom trzecim spoza UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Dane są przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 2, a po tym okresie, przez czasy
wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Dane będą przechowywane dopóty, dopóki nie zostanie zgłoszony sprzeciw
wobec ich przechowywania. W razie zgłoszenia sprzeciwu dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń.
Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu. Sprzeciw może być wniesiony w każdym momencie, jeśli podstawą przetwarzania danych
jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W tym wypadku nie będziemy już mogli przetwarzać Państwa danych na tej
podstawie, chyba że wykażemy, że istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych nadrzędne wobec Państwa interesów,
praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.
W każdej chwili mogą Państwo uzyskać informację o tym jakie kategorie danych przetwarzamy oraz w jakich celach to robimy. Mogą Państwo
żądać o Administratora bezpłatnej kopii swoich danych.
W przypadku, gdy Państwa dane są nieaktualne, niepełne lub nieprawidłowe przysługuje Państwu prawo dokonania sprostowania i korekty
danych.
Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia danych gdy:

dane nie są już niezbędne dla celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane

osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,

jeśli podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą a zgoda ta została cofnięta i nie ma innej podstawy prawnej
uzasadniającej przetwarzanie danych,

jeśli dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,

dane muszą być usunięte w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa
Mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania danych. To uprawnienie mogą Państwo zrealizować w sytuacji kwestionowania
poprawności przetwarzanych danych, przetwarzania niezgodnego z prawem, odmowy przez Państwa usunięcia danych, a w zamian ich o
graniczenia, gdy cel przetwarzania przestaje istnieć lub gdy złożyliście sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 ust.1 a nie
ustalono jeszcze czy uprawniony interes klubu przewyższa Państwa interesy.
Mają Państwo prawo do przeniesienia swoich danych w powszechnie stosowanej formie do innej jednostki.
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru jeśli uważacie, że w przypadku przetwarzania Państwa danych doszło do
naruszenia przepisów dotyczących przetwarzania tychże danych.
Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej wcześniej zgody, przysługuje Państwu uprawnienie do cofnięcia tej zgody.
Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma jednak wpływu na przetwarzanie dokonane przed wycofaniem zgody.

Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych
osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
……………………………………………………………………………………
Czytelnie data, imię i nazwisko oraz podpis rodzica (opiekuna prawnego)

Oświadczam, że dziecko jest/będzie ubezpieczone NNW* w Klubie Sonkei lub we własnym zakresie i nie będę
wnosił/wnosiła żadnych roszczeń z tytułu następstw nieszczęśliwego wypadku dziecka podczas zajęć karate oraz
różnego rodzaju imprez (obozów, zawodów itp.) związanych z Klubem Sonkei.
* Szczegóły ubezpieczenia uzyskać można na stronie www.sonkei.pl

