Zgoda rodziców na udział niepełnoletniego dziecka w
treningach karate
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach karate

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

organizowanych przez Wrocławski Klub Karate Kyokushin – A. i S.

Imię i nazwisko: ...................................................................

Sypień oraz zobowiązuję się odbierać dziecko po treningu.

Data urodzenia: ...................................................................

……………………………………

Adres zamieszkania: ............................................................

Data i podpis rodziców/

Telefon: ……………………………………………………………

opiekunów dziecka

Email:…………………………………………………………………

...............................................................

Data wstąpienia do Klubu: ...................................................
-

OPINIA LEKARZA

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków wspierających

Imię i nazwisko uczestnika

może uczestniczyć

w treningach karate

................................................

Wrocławskiego Klubu Karate Kyokushin A. i S. Sypień.
- Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu Klubu i

podpis i pieczęć lekarza

akceptuję go.

lub proszę dołączyć zaświadczenie od lekarza medycyny sportowej

- Wyrażam zgodę na utrwalenie i bezpłatne wykorzystanie mojego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r (dalej: RODO). informujemy, iż:
• Administratorem Danych Osobowych (dalej: ADO) podanych przez Państwa jest WKKK – A. i S.
Sypień z siedzibą we Wrocławiu ul. Widok 6/7. Dane kontaktowe ADO: tel. 507066016, mail:
wroclawskiklubkarate@interia.pl
• Dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją celów statutowych klubu WKKK – A. i S.
Sypień
• Dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru
Gospodarczego jeżeli będą wymagały tego przepisy i regulaminy udziału w zawodach, seminariach,
zgrupowaniach itp.
• Podanie danych osobowych jest warunkiem przystąpieniem do klubu.
•
Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
•
Każdy ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, w tym RODO.

wizerunku

zarejestrowanego

podczas

wydarzeń

i

zajęć

realizowanych przez Klub w internecie, w mediach oraz w
materiałach promocyjnych.
.....................................
Data i podpis członka/
lub rodzica jeżeli jest
niepełnoletni

Uwaga: Odwrócić i wypełnić na drugiej stronie.
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