
 

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 
 
          ....................................................... 
          (miejscowość́, data) 
 
 
 
 Ja, niżej podpisany(a) .......................................................................... proszę o przyjęcie mnie/ mojego 

dziecka/dziecka pozostającego pod moją opieka* ................................................................................. w poczet 

członków Klubu Sportowego MARIOSPORT w charakterze: 

- Członka   □ 

- Zawodnika  □ 

 
 Znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania klubu. Zobowiązuje się do aktywnego 
uczestnictwa w życiu Klubu oraz przestrzegania uchwał i postanowień́ władz Klubu, przestrzegania 
regulaminu Klubu oraz płacenia składek członkowskich w terminie i na zasadach określonych w uchwale 
Zarządu Klubu.  
 
 
   .......................................................................................... 

(podpis składającego deklaracje – kandydata / rodziców / opiekuna prawnego*) 
 
 
DANE OSOBOWE ZAWODNIKA 

1. Nazwisko i imiona:   

2. PESEL:  

3. Data i miejsce urodzenia:                                                                            

4. Miejsce zamieszkania: 

5. Telefon: 

6. E-mail:  

7. Uprawiana dyscyplina sportu: PŁYWANIE 

 

DANE OSOBOWE (rodzica/opiekuna prawnego) 

1. Nazwisko i imiona: 

2. Telefon: 

3. E-mail: 

 
Wypełnia opiekun prawny kandydata na członka/zawodnika w wieku poniżej 16 lat. 

Wyrażam zgodę na członkostwo w Klubie Sportowym MARIOSPORT dziecka/dziecka pozostającego pod 

moją opieka.  

 

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

Czytelne podpisy rodziców / opiekunów prawnych 

 
*Niewłaściwe skreślić́. Deklaracja winna zostać ́podpisana przez wszystkich żyjących rodziców dziecka. 



 

 

OŚWIADCZENIE 
 
 
Imię i nazwisko składającego/ych oświadczenie: _________________________________________________________  

(rodzice – jako przedstawiciele ustawowi dziecka, względnie opiekun prawny na mocy stosownego 

postanowienia Sądu, które należy dołączyć́). 

 

Jako przedstawiciel ustawowy/opiekun małoletniego/małoletniej (dalej jako dziecko): ___________________ 

__________________ urodzonego/ej dnia _______ w _____________, zamieszkałego/łej w ______________ pod 

adresem ____________________________________________ 

 

Oświadczam,   że   jako   ustawowy   przedstawiciel   dziecka  ........................................................................... 

wyrażam  zgodę  na  jego   wstąpienie   w  poczet  członków  KS MarioSport ,  udział  w  zajęciach sportowych 

i współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Klub. 

 

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. 

 

Zobowiązuję się do regulowania składek zgodnie z pkt. III. 2. Regulaminu Grup Treningowych/ pkt. I. 5. 

Regulaminu Grup Rekreacyjnych  z tytułu członkostwa mojego dziecka w KS MarioSport,   płatnych   na   konto  

ING Bank Śląski S.A. 79105010831000009030295431  

 

1. Wyrażam/y zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku dziecka (w tym zdjęć) w publikacjach 

o charakterze  informacyjnym i promocyjnym klubu oraz firm z nim współpracujących. 

2.  Wyrażam/y zgodę na publikację danych o dziecku jako uczestniku zawodów, na oficjalnej stronie 

internetowej Klubu.  

3.   Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach: 

 związanych z uczestnictwem dziecka w KS MarioSport, w treningach i zawodach sportowych, 

 informacyjnych, 

 promocyjnych  Klubu Sportowego MarioSport   

4.Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach: 

 informacyjnych związanych z uczestnictwem dziecka w KS MarioSport, w treningach i zawodach  

sportowych organizowanych przez KS MarioSport, 

 marketingowych i promocyjnych KS MarioSport  

 

 

 

 

 

.............................................................................................. 

 

Czytelne podpisy rodziców / opiekunów prawnych 

 

 

  



 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. 

Urz.UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że: 

1. Administratorem  danych osobowych jest Klub Sportowy MarioSport z siedzibą w Cieszynie, ul. Orla 

29, 43-400 Cieszyn 

2. Kontakt w sprawie danych osobowych możliwy jest  pod adresem: mariosport.cieszyn@gmail.com 

3. Celem   przetwarzania   danych   osobowych   jest   uczestnictwo   małoletniego   dziecka   w   KS 

MarioSport, treningach i zawodach sportowych organizowanych przez Klub Sportowy MarioSport, 

celem przetwarzania danych osobowych rodzica/ rodziców jest zapewnienie stałego kontaktu Klubu 

Sportowego MarioSport z opiekunami prawnymi dziecka. 

4. Podstawą do przetwarzania danych jest   Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

5. Dane   osobowe   dziecka   przechowywane   będą   do   momentu   jego   uczestnictwa   w   treningach   

i zawodach organizowanych przez Klub Sportowy MarioSport lub w przypadku, osiągnięcia przez   

dziecko   pełnoletniości   do   czasu   wyrażenia   nowej   zgody.   Dane   osobowe   rodziców 

przetwarzane będą do osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości lub do czasu cofnięcia zgody. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia  lub ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

7. W   przypadku   stwierdzenia   nieprawidłowości   w   przetwarzaniu   danych   osobowych   ma   

Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest   dobrowolne jednakże ich nie podanie może skutkować brakiem 

możliwości uczestnictwa dziecka w treningach i zawodach sportowych.  
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