
       Stowarzyszenie Klub Sportowy „Wasilków” 

         16-010 WASILKÓW, UL. BIAŁOSTOCKA 7, www.kswasilkow.pl 
 

Deklaracja Członkowska 
 

Ja niżej podpisany/a zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie na Członka Zwyczajnego/Uczestnika* 

Klubu Sportowego „Wasilków”. Zobowiązuję się do czynnego udziału w życiu Klubu i do godnego 

reprezentowania go w imprezach i w zawodach sportowych. Zobowiązuję się także do opłacenia 

wpisowego i regularnego opłacania składek członkowskich. Oświadczam, że znana jest mi treść 

Statutu Klub Sportowy "Wasilków". W pełni akceptuję treść jego postanowień i wyrażam wolę 

postępowania zgodnie z zawartymi w nim zasadami. 
 

1. Dane kandydata (prosimy o czytelne wypełnienie, drukowanymi literami) 

 

Imiona i Nazwisko: …………………..…………..……………………………………………...…… 

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

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

Stałe miejsce zamieszkania ……………………………………………………..………..……..……. 

Telefon: ………..……...……………… e-mail: …………………...……………….…………......…. 

 

 

Wasilków .....................                                         .............................................        
                          data                                                                                                     podpis Kandydata               

 
2. Oświadczenie Rodzica/Opiekuna prawnego (wypełnić w przypadku niepełnoletniego kandydata) 

Ja niżej podpisany(a) ……………………………………………………….……..……………….... 

Telefon: ………..……...……………… e-mail: …………………...…..…………….………………. 

wyrażam zgodę na członkostwo w Stowarzyszenia Klub Sportowy "Wasilków" mojego 

dziecka, wymienionego w pkt 1. 
 

Oświadczam iż: 

- posiadam pełnię praw rodzicielskich (praw do opieki), a podane powyżej dane osobowe są zgodne ze stanem 

faktycznym, 

- dziecko jest zdrowe i nie ma żadnych, znanych mi przeciwwskazań do uczestnictwa dziecka w (treningu) szkoleniu 

sportowym, 

Zobowiązuje się: 

- niezwłocznie informować KS Wasilków o wszelkich okolicznościach mających wpływ na udział dziecka w (treningu) 

szkoleniu sportowym, ze szczególnym uwzględnieniem stanu zdrowia oraz problemów wychowawczych, 

- we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność zorganizować przybycie uczestnika na zajęcia sportowe i jego 

powrót po zajęciach. 

- zapewnić obowiązujący, odpowiedni strój do zajęć sportowych: koszulka z logo KS Wasilków, spodenki, dres, getry, 

obuwie piłkarskie. 

 

 

 

 

 

Wasilków .............................     …………………………… 
                                data                                                                                                podpis Rodzica/Opiekuna 

 

*-niepotrzebne skreślić 

 
 



OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych osobowych mojego dziecka* na potrzeby 

Stowarzyszenia Klub Sportowy „Wasilków” (dalej KS Wasilków) zawartych w niniejszej deklaracji 

członkowskiej. 

 

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem Pani/Pana/dziecka danych osobowych jest KS Wasilków z siedzibą w Wasilkowie przy 

ul. Białostockiej 7, mail: kswasilkow@podlaskizpn.org. W sprawach dotyczących Pani/Pana/dziecka 

danych osobowych można kontaktować się z administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej 

pisząc na adres: biuro@kswasilkow.pl lub korespondencyjnie na adres KS Wasilków. 

2. Pani/Pana/dziecka dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do celów statutowych, promocyjnych 

i informacyjnych, w celu realizacji programu szkolenia sportowego/projektu, ewaluacji, kontroli, 

monitoringu i sprawozdawczości, wypełniania obowiązków prawnych i realizacji umów zawartych z 

partnerami KS Wasilków; 

3. W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych w pkt. 2 dane Pani/Pana/dziecka mogą być 

przekazywane: organom administracji państwowej i samorządowej, podmiotom wykonującym zadania 

publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach wynikających z 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa, organizacjom sportowym, w tym klubom, sportowym 

związkom okręgowym i krajowym, podmiotom obsługującym klubowe systemy informatyczne. 

4. Państwa dane nie będą przekazywane tzw. państwom trzecim spoza UE/Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego; 

5. Pani/Pana/dziecka dane osobowe będą przechowywane w celach statystycznych i archiwizacyjnych; 

6. Państwa dane będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych 

w pkt. 2, a po tym okresie, przez czas wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Dane 

będą przechowywane dopóty, dopóki nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przechowywania. 

7. Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 

przyjęcia w poczet członków KS Wasilków oraz udziału w programie szkolenia sportowego/ 

projekcie/celach statutowych; 

8. Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na potrzeby promocyjne; 

9. Mam prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania oraz 

usunięcia zgody w dowolnym momencie; 

10. Pani/Pana/dziecka dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również 

profilowane, co oznacza, że żadne decyzje wywołujące wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny 

sposób na Pani/Pana istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu 

danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją; 

11. Przysługuje Panu/Pani także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(PUODO). 

 
Wasilków ....................................                           ………………………………….. 

                  data                                                                 Czytelny podpis kandydata 

      (w przypadku osoby niepełnoletniej 

      podpis rodzica/opiekuna prawnego)  

 
 

Wypełnia Zarząd Stowarzyszenia Klub Sportowy "Wasilków" 
 

Data przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia Klub Sportowy "Wasilków": 
 

dn. .......................................  ..................... r. 

 

 

...................................................................................................…...................................... 
Podpisy osób upoważnionych 

 
Pobrano wpisowe w wysokości: ...................... zł. oraz pierwszą składkę członkowską w wysokości: …......…….. zł. za 

okres od ……..……..  .....… r. do ……..……..  .....… r.* 
 

Wpisowe i składka członkowska zostaną wpłacone na konto bankowe KS Wasilków.* 
 

 

*-niepotrzebne skreślić 


