
Zgody na przetwarzanie danych : 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego niepełnoletniego  
dziecka ,zawartych w deklaracji członkowskiej Miejskiego Klubu Piłkarskiego Kotwica Kołobrzeg ( dalej: Klub) oraz  
aktywnego uczestnictwa w zajęciach  i wydarzeniach organizowanych przez Klub , oraz na ich ujawnienie trenerom, 
partnerom ,opiekunom odpowiedzialnym za wykonanie usług przez Stowarzyszenie w powyższym zakresie. 

Oświadczam, że nie są mi znane żadne przeciwskazania zdrowotne uniemożliwiające mojemu dziecku udział w zajęciach 
organizowanych przez Klub 

Zobowiązuje się do przeprowadzania w odpowiednich placówkach medycznych  i aktualizowania badań lekarskich  
dziecka , a następnie dostarczenia ich do Klubu. 

Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku mojego dziecka utrwalonego w przekazach 
telewizyjnych ,internetowych, radiu, magazynach , i umieszczania wizerunku w materiałach reklamowych wydawanych 
przez Klub, oraz na nieodpłatne wykorzystywanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo. 

W pełni akceptuję Regulamin wewnętrzny Miejskiego Klubu Piłkarskiego ,,Kotwica’’ Kołobrzeg 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Miejski Klub Piłkarski ,,Kotwica’’ Kołobrzeg, drogą elektroniczną i telefoniczną na 
wskazany przeze mnie w deklaracji adres e-mail i numer telefonu informacji handlowych ,w tym informacji o promocjach 
, ofercie ,cennikach, bonusach, reklamy, dotyczące usług i produktów oferowanych przez Stowarzyszenie. 

Wyrażam zgodę na indywidualne  samodzielne dotarcie na zajęcia ,oraz na  powrót z zajęć treningowych , meczy, 
turnieju itp. mojego dziecka. 

Ponadto oświadczam , że jako opiekun prawny dziecka zapoznałem się z poniższa klauzulą informacyjną. Klub informuje zgodnie z art.24 
Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz z art.13 ust.1i2 RODO, że 

1. Administratorem Waszych danych osobowych jest Stowarzyszenie Kultury Fizyczne j-Miejski Klub Piłkarski ,,Kotwica’’ w 
Kołobrzegu przy ul. Śliwińskiego 10,78-100 Kołobrzeg wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego  pod nr KRS : 0000238312 NIP: 6711442103,REGON: 
330509018 

2. Dane osobowe zawarte w deklaracji członkowskiej będą przetwarzane w celu uczestnictwa Twojego dziecka w Klubie na 
podstawie art. 6 ust.1 lit. A RORO 

3. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać Wasze dane dalej – jeśli jest to konieczne , abyśmy mogli wykonywać nasze 
usługi. Możemy przekazywać dane w szczególności następującym odbiorcom: osobom upoważnionym przez nas, naszym 
pracownikom i współpracownikom, którzy musza mieć dostęp do danych, aby  wykonywać swoje obowiązki – podmiotom 
przetwarzającym, którym zlecimy czynności przetwarzania danych, - organizatorom zawodów sportowych w celu uczestnictwa 
Państwa dziecka w wydarzeniach sportowych i około sportowych, - innym odbiorcom danych, np. ubezpieczycielom , sędziom. 

4. Wasze dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez 
okres przynależności dziecka do Klubu. 

5. Masz prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do Waszych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ,przenoszenia danych. Możesz wycofać też zgodę na przetwarzanie 
danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem. Oświadczenia w tym zakresie  należy składać listownie na wskazany adres siedziby  Stowarzyszenia. 

6. Masz prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego( w rozumieniu RODO) dotyczącą przetwarzania Waszych danych. 

7. Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem umownym. Ich podanie jest dobrowolne , lecz ich niepodanie będzie skutkowało 
brakiem możliwości przynależności do Klubu. Powyższe zgody mogą być odwołane w każdym czasie po zakończeniu naszej 
współpracy. 

RODO- Rozporządzenie 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 uchyleni a dyrektywy 95/46/WE    



Kołobrzeg dn, ……………………………………………………..               ……………………………………………………………. 

           Podpis rodzica 

DEKLARACJA  CZŁONKOWSKA 

MIEJSKIEGO KLUBU PIŁKARSKIEGO 

,,KOTWICA’’ KOŁOBRZEG

 
1.Dane osobowe kandydata 

2.Dane osobowe opiekuna 

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przynależność mojego dziecka do Miejskiego Klubu 
Piłkarskiego ,,KOTWICA’’ Kołobrzeg 

Znane mi są postanowienia Statutu i zadania Klubu i zobowiązuję się do aktywnego uczestnictwa w życiu Klubu 
oraz przestrzegania Regulaminu, oraz płacenia składek członkowskich do 10-ego każdego miesiąca składkę 
członkowską w wysokości 70,00 zł ( słownie : siedemdziesiąt złotych 00/100) na konto Klubu w Bank BNP 
Paribas 10 1750 1396 0000 0000 4089 7682 

Kołobrzeg  dnia ……………………………..                                         …………………………………………… 

                                                                                                                       Podpis rodzica  

Potwierdzam przyjęcie w poczet członków Miejskiego Klubu Piłkarskiego ,,KOTWICA’’ 
KOŁOBRZEG

                                                                                                                
………………………………………………

  (Data i podpis Prezesa Zarządu )

NAZWISKO

IMIĘ

PESEL

DATA I MIEJSCE URODZENIA

ULICA/MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY I 
MIEJSCOWOŚĆ

NUMER TELEFONU

OPIEKUN 1 OPIEKUN 2

NAZWISKO

IMIĘ

NUMER TELEFONU

ADRES E-MAIL


