KARTA CZŁONKOWSKA
Klub Sztuk Walki

Gdańsk

IMIĘ:

NAZWISKO:

DATA URODZENIA:

TELEFON KONTAKTOWY:

ADRES STAŁEGO ZAMIESZKANIA:

SZKOŁA:

IMIĘ NAZWISKO RODZICA/OPIEKUNA:
OŚWIADCZAM, ŻE MÓJ SYN/MOJA CÓRKA/MOJA OSOBA NIE POSIADA PRZECIWWSKAZAŃ DO
UPRAWIANIA SPORTU Z ELEMENTAMI SZTUK WALKI.

………………..………………………………
DATA I PODPIS RODZICA/OPIEKUNA
WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH/DANYCH OSOBOWYCH
MOJEGO SYNA/CÓRKI PRZEZ KSW NEPTUN "NEPTUN" GDAŃSK W CELU REALIZACJI ZADAŃ
STATUTOWYCH KLUBU (W TYM SZKOLENIOWYCH, WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW PRAWNYCH,
PROMOCYJNO-INFORMACYJNYCH, REALIZACJI UMÓW ZAWARTYCH Z PARTNERAMI KLUBU M.IN. URZĄD MIASTA GDAŃSKA).

……………………………
DATA I MIEJSCE

……………..……………………………
PODPIS RODZICA/OPIEKUNA

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci wizerunku, w celach
promocyjnych i związanych z prowadzeniem dokumentacji z działalności Klubu KSW NEPTUN GDAŃSK.

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci wizerunku, w celach
promocyjnych i związanych z prowadzeniem dokumentacji z działalności Klubu KSW NEPTUN GDAŃSK.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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 przyjmuję do wiadomości że:

1.

Administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest: Prezes KSW „NEPTUN”
GDAŃSK: email: tkd-neptun@wp.pl

2.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków związanych z przynależnością
do klubu KSW „NEPTUN” Gdańsk wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora.

3.

Podstawą prawną przetwarzania jest Ustawa z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach,
Statut klubu KSW NEPTUN GDAŃSK oraz, w przypadku dobrowolnego podania innych danych niż
wynikające z przepisów prawa (w tym wykorzystania wizerunku), zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO.

4.

Odbiorcami mogą być: Urząd miasta Gdańska, Polski Związek Sportowy, organizatorzy zawodów
sportowych oraz obozów i zgrupowań sportowych.

5.

Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich czy instytucji międzynarodowych.

6.

Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres przynależności do KSW „NEPTUN”
Gdańsk, a także po ustaniu członkostwa, przez czas zgodny z przepisami prawa, a w przypadku prawnie
usprawiedliwionych celów Administratora przez czas ich realizacji. W odniesieniu do danych
przekazanych na podstawie zgody będą one przechowywane do czasu wycofania zgody.

7.

Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
8.
Mam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody
należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak
możliwości przetwarzania danych innych niż wynikających z przepisów prawa.
9.

Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10.
Decyzje dotyczące moich danych osobowych nie
zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.

będą

podejmowane

w

sposób

11.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uzyskania i zachowania
członkostwa w KSW NEPTUN GDAŃSK. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia uzyskanie
członkostwa w klubie.

……………………………
DATA I MIEJSCE

……………..……………………………
PODPIS RODZICA/OPIEKUNA

