
Ruda Śląska,  .....................    
( data)         

Deklaracja członkowska

Ja, niżej podpisana …................................................................................ ……………………..proszę o przyjęcie mnie na członka 
zwyczajnego Katolickiego Parafialnego Klubu Sportowego „Halemba” w Rudzie Śląskiej. 

Znane mi są postanowienia Statutu, cele i zadania Klubu i zobowiązuję się do aktywnego uczestniczenia w życiu 
Klubu oraz przestrzegania uchwał i postanowień władz Klubu. 

…..........................                
(Własnoręczny podpis dziecka)             

Wyrażam zgodę na uczestnictwo naszej córki w zajęciach organizowanych przez KPKS „Halemba”, udział w 
rozgrywkach organizowanych przez Śląski Związek Piłki Siatkowej oraz reprezentowanie barw Klubu.

    …...........................…           
           (podpisy opiekuna)      

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadom odpowiedzialności prawnej wynikającej z członkostwa córki w 
Klubie. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez KPKS Halemba mojego numeru telefonu, który podaję 
dobrowolnie, celem udzielania informacji w sprawach związanych z realizacją zadań Administratora, w tym 
zwłaszcza kontaktu, celem udzielania informacji o zachowaniu, postępach i innych informacji na temat mojego 
dziecka/podopiecznego

       …...........................…           
           (podpisy opiekuna)                

Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez KPKS „Halemba” mojego wizerunku 
oraz wizerunku mojego dziecka/ podopiecznego, celem publikacji na stronie internetowej Administratora, w tym 
zwłaszcza w ramach udzielania informacji o osiągnięciach Administratora, podejmowanych działaniach i akcjach.

    …...........................…           
           (podpisy opiekuna)  

Dane osobowe dziecka/podopiecznego:

1. Imię i nazwisko: ….............................................................................................................................................…

2. Data i miejsce urodzenia: ................................................................………………………………………..., pesel: ….....................................…

3. Adres zamieszkania: ….....................................................................................................................................…

4. E-mail (opiekun): …..........................................................................…

5. Telefon (opiekun): …..........................................................................…

Uchwałą Zarządu                  
z dnia ….................................. przyjęto w/w   

na członka zwyczajnego Klubu      

…................................................................
(data i podpis Sekretarza lub Prezesa)                

W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018r. rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 roku Parlamentu Europejskiego i Rady
2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dziennik Urzędowy UE L 119 z
dnia 4 maja 2016 (dalej zwanego RODO), celem dopełnienia obowiązku informacyjnego i zapewnienia bezpieczeństwa Państwa
danych osobowych, wskazujemy, iż dostosowaliśmy sposób przetwarzania danych do standardów przewidzianych przez RODO.
Wszelkie niezbędne informacje o sposobie przetwarzania powierzonych nam przez Państwa danych, a także o prawach jakie w
związku  z  tym  Państwu  przysługują  znajdują  się  w  Polityce  Prywatności  umieszczonej  na  stronie  internetowej  –
http://kpks.rsl.pl/polityka-prywatnosci/ – a także dostępnej do wglądu w wersji papierowej u Administratora, w lokalu znajdującym
się przy ul. Kłodnickiej 95 w Rudzie Śląskiej (chęć zapoznania się z Polityką Prywatności w wersji papierowej, prosimy uprzednio
zakomunikować w rozmowie telefonicznej,  dzwoniąc pod numer 506-913-305,  tak abyśmy mogli  ustalić  termin przeglądania
Polityki Prywatności, dogodny dla osoby zainteresowanej i możliwy dla Administratora. 


