
Uczniowski Klub Sportowy 
„GIMNAZJON” Suchy Las – sekcja judo 

adres: ul. Poziomkowa 11, 62-002 Suchy Las 
sekretariat@judo.suchylas.pl 

www.judo.suchylas.pl 
 

 
DEKLARACJA 

O PRZYJĘCIE W POCZET CZŁONKÓW KLUBU  
UKS „GIMNAZJON” SUCHY LAS - SEKCJA JUDO 

     PROSZĘ WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI ! 
 

1. Nazwisko: ………………………………….. Imię: ………..………………….…................ 

2. PESEL: ……………………………………………………………………………………… 

3. Imiona rodziców/opiekunów prawnych: ……………………………………………………. 

4. Data i miejsce urodzenia: ………………………………………………….………………… 

5. Adres zamieszkania: …………………………………………………………….................... 

6. Nazwa i adres szkoły: ………………………………………………………..…………….... 

7. Numery telefonów rodziców/opiekunów prawnych: 
………………………………………………………………………………………………. 

8. Adresy e-mail rodziców/opiekunów prawnych: 

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

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

Wyrażam zgodę i deklaruję chęć wstąpienia syna/córki w poczet członków 

Uczniowskiego Klubu Sportowego „GIMNAZJON” Suchy Las.  
 
Uwagi: 

• Wyrażam zgodę, aby mój syn/córka ćwiczył/a w waszym Klubie.  
• Wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas zajęć, turniejów  

i rozgrywek organizowanych przez Klub oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez 
umieszczanie zdjęć, materiałów video na stronie internetowej Klubu, stronie klubowej  
na portalu Facebook, tablicach i folderach klubowych w celu informacji i promocji Klubu.  

• Zobowiązuję się do przestrzegania Statutu, Regulaminu Sekcji Judo oraz Regulaminu 
opłacania składek członkowskich. 

 
Podstawa prawna: Ustawa o ochronie danych osobowych (tekst jedn., Dz. U. 2019 r. poz. 1781 ze zm.);. 

               Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn., Dz.U. 2019 poz. 1231 ze zm.) 

 
 

 

Suchy Las, dnia ……………… ……………………..  ………………………… 
                   Podpisy rodziców lub opiekunów prawnych 



 

OŚWIADCZENIE  
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach ogólnorozwojowych 

 
 Nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, aby mój syn/córka ………………………………….. uczestniczył/a 

w zajęciach ogólnorozwojowych organizowanych przez UKS „Gimnazjon” Suchy Las – sekcja judo. 

 
……………………………………………………………… 

data, miejsce i podpis rodzica lub opiekuna prawnego 
 

 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych 

osobowych mojego dziecka w podanym wyżej zakresie przez Uczniowski Klub Sportowy 

„Gimnazjon”, ul. Poziomkowa 11, 62-002 Suchy Las w celu realizacji celów/zadań statutowych 

Klubu. 
 
 

 

 

 

 

…………………………         …………………………        ………………………… 
data, miejsce i podpis obojga rodziców lub opiekunów prawnych 

 
1. Administratorem Twoich danych osobowych oraz danych osobowych Twojego dziecka/podopiecznego jest 

Uczniowski Klub Sportowy „Gimnazjon”, ul. Poziomkowa 11, 62-002 Suchy Las. 
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest 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 uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych). 

3. Na podstawie niniejszej zgody UKS „Gimnazjon” będzie przetwarzać wyżej wskazane dane osobowe w celu 
realizacji celów/zadań statutowych Klubu oraz do celów księgowych. Dane osobowe wskazane wyżej będą 
przetwarzane tak długo, jak będzie to niezbędne do wykonywania zadań statutowych Klubu wobec zawodnika 
lub z jego udziałem, w pozostałych przypadkach - będą przechowywane do 5 lat. 

4. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać dane Twoje oraz Twojego dziecka/podopiecznego dalej – 
jeśli jest to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze cele/zadania statutowe. Możemy przekazywać dane 
Twoje oraz Twojego dziecka/podopiecznego w szczególności następującym odbiorcom: - osobom 
upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, 
aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym np. dostawcom usług internetowych  
i dostawcom systemu zarządzania klubem – którym zlecimy czynności przetwarzania danych, organizatorom 
zawodów; innym odbiorcom danych bezpośrednio związanych z działalnością statutową Klubu  
np. ubezpieczycielom, sędziom, Polskiemu Związkowi Judo, Wielkopolskiemu Związkowi Judo. 

5. Masz prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do danych Twoich lub Twojego dziecka/podopiecznego, 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 tej zgody przed jej cofnięciem. 

6. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie 
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r.      

 
Decyzja Zarządu o przyjęciu w poczet członków UKS „Gimnazjon” Suchy Las:………. 
 
 Suchy Las, dnia ………………      ………………………………….. 

                            (pieczęć i podpis)    


