Akademia Piłkarska Błękitni Owińska
Ul. Poprzeczna 12, 62-005 Owińska
NIP: 777-322-93-46,REGON: 302320389
Owińska, dnia...................................................

DEKLARACJA CZŁONKA AKADEMII PIŁKARSKIEJ BŁĘKITNI OWIŃSKA
Proszę o przyjęcie\aktualizacja danych dziecka ……………………………………………………………na członka
Akademii Piłkarskiej Błękitni Owińska.
Oświadczam, że jestem opiekunem prawnym w/w osoby. Znane mi są, cele statutowe oraz zadania
Klubu i zobowiązuję się do aktywnego uczestnictwa w życiu Klubu oraz przestrzegania statut, uchwał i
postanowień władz Klubu. Równocześnie przyjmuję do wiadomości zapisy regulaminu Akademii
Piłkarskiej Błękitni Owińska i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

DANE PERSONALNE ZAWODNIKA:
1. Imię i nazwisko: .............................................................................
2. PESEL: ............................................................................................
3. Data urodzenia: .............................................................................
4. Adres zamieszkania:.......................................................................
Jako prawny opiekun wyrażam zgodę, aby moje dziecko zostało członkiem Akademii Piłkarskiej Błękitni
Owińska i uczęszczało na zajęcia sportowe organizowane przez klub. Jednocześnie oświadczam, że
moje dziecko nie ma żadnych przeciwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach sportowych.
W związku z przystąpieniem w poczet członków Akademii Piłkarskiej Błękitni Owińska dobrowolnie
wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka do celów związanych z promocja Klubu.

DANE PERSONALNE OPIEKUNA:
1. Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………
2. PESEL: ………………………………………………………………………………………….
3. Data urodzenia: ……………………………………………………………………………
4. Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………..
5. Numer telefonu: …………………………………………………………………………..
6. Adres E-mail: ………………………………………………………………………………..
Ja niżej podpisany deklaruję uiszczać składkę członkowską zgodnie ze statutem Stowarzyszenia na
poniższe konto: Bank Millennium numer rachunku 45 1160 2202 0000 0002 3251 2098.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych tj. gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie,
w zakresie niezbędnym do wykonywania celów statutowych Akademii Piłkarskiej Błękitni Owińska. Oświadczam,
że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym informacją o celu i sposobach przetwarzania
danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

(czytelny podpis opiekuna)
Klauzula Informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Zwanego dalej RODO)

http://akademiablekitni.pl, E-mail:biuro@akademiablekitni.pl

Akademia Piłkarska Błękitni Owińska
Ul. Poprzeczna 12, 62-005 Owińska
NIP: 777-322-93-46,REGON: 302320389
informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Akademia Piłkarska Błękitni Owińska z siedzibą w Owińskach,
ul.Poprzeczna 12 62-005 Owińska.
2. Kontakt w sprawie danych osobowych możliwy jest pod adresem: rodo@akademiablekitni.pl
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest uczestnictwo małoletniego dziecka w treningach i zawodach
sportowych organizowanych przez Akademię Piłkarską Błękitni Owińska. Celem przetwarzania danych osobowych
rodzica/ rodziców jest zapewnienie stałego kontaktu Akademii Piłkarskiej Błękitni Owińska 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. Potencjalnymi odbiorcami danych osobowych dziecka oraz Pana/ Pani danych mogą być:
a) związki piłki nożnej (PZPN, Wojewódzkie)
b) podmioty realizujące usługi organizacji wyjazdów na zgrupowania, mecze, turnieje, obozy szkoleniowe, a
także ubezpieczalnie
6. Dane osobowe dziecka przechowywane będą do momentu jego uczestnictwa w treningach i zawodach
organizowanych przez Akademię Piłkarską Błękitni Owińska lub w przypadku, osiągnięcia przez dziecko
pełnoletniości do czasu wyrażenia nowej zgody. Dane osobowe rodziców przetwarzane będą do momentu
osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości lub do czasu cofnięcia zgody.
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich nie podanie może skutkować brakiem możliwości
uczestnictwa dziecka w treningach i zawodach sportowych.

Uchwałą Zarządu nr .................. z dnia ....................... przyjęto w/w w poczet członków

………………………………………......................................................................................
(data i podpisy)
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