Sezon:

20 … /20 …

Grupa

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
PESEL*

Nazwisko i imię*
Adres z kodem pocztowym*
Adres e-mail*

Tel.*
Nazwisko i telefon do osoby
w przypadku zdarzeń losowych*

Po zapoznaniu się z Regulaminem Uczestnictwa, Klauzulą RODO oraz ze Statutem Klubu proszę o przyjęcie mnie w poczet członków (członków-uczestników)* TKS „Karate” Tarnowskie Góry. Zobowiązuję się do przestrzegania postanowień Statutu Klubu i Regulaminu uczestnictwa oraz do regularnego opłacania składek członkowskich. Jednocześnie wyrażam zgodę na (wszystkie zgody są obowiązkowe do zapisu):
1. przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z moim członkostwem w Klubie.*
TAK
NIE
2. na nawiązanie kontaktu telefonicznego lub za pomocą e-mail w celach informacyjnych związanych z przynależnością do klubu.*
TAK
NIE
3. na publikację i rozpowszechnianie przez Klub wizerunku na potrzeby prowadzonej przez Klub działalności, zarówno
w formie fotografii jak i nagrań video, wykonanych w związku z prowadzoną działalnością statutową w każdej formie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, nieodpłatnie i za pośrednictwem dowolnego medium, w szczególności poprzez zamieszczanie na stronie internetowej Klubu pod adresem www.tkskarate.pl, mediach społecznościowych lub w materiałach promujących Klub.*
TAK
NIE
4. Wyrażam zgodę na informowanie mnie, na wskazany przeze mnie w deklaracji członkowskiej, adres mailowy o
Walnych Zebraniach Klubu.*
TAK
NIE
………………………………………………………...……………………………………………………
(data i czytelny podpis rodziców/opiekunów kandydata niepełnoletniego)

……………………………….…………………………………………………
data i czytelny podpis kandydata

O Ś W I A D C Z E N I E R O D Z I C Ó W / O P I E K U N Ó W*
Do momentu uzyskania pełnoletniości przez mojego syna / moją córkę/**: ................................................................
ur.: ................................................. wyrażam zgodę na to by uczestniczył(a) on(a) w zajęciach sportowych sekcji Karate Kyokushin/ Shinkyokushin Tarnogórskiego Klubu Sportowego „Karate” w Tarnowskich Górach.
Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody/** na samodzielne opuszczenie miejsca treningu przez mojego syna/ moją
córkę/** po zakończonych zajęciach.
………………………………………………………...……………..………………………………………
(data i czytelny podpis rodziców/opiekunów kandydata niepełnoletniego)

Uchwałą Zarządu Klubu z dnia ................................. Pan/Pani ………………………………………..……………………………………..………….
został(a) przyjęty(a) w poczet członków zwyczajnych /członków-uczestników* TKS „Karate” Tarnowskie Góry.

(Za Zarząd Klubu - podpis )
Uchwałą Zarządu Klubu z dnia ................................. Pan/Pani ………………………………………………………………………………….……….
został(a) skreślony(a) w listy członków zwyczajnych /członków-uczestników* TKS „Karate” Tarnowskie Góry.
(Za Zarząd Klubu - podpis )
/*podanie wszystkich danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji oraz wyrażenie zgody na pytania zawarte
w punktach 1-4 mają charakter dobrowolny, ale są konieczne dla celów związanych z przynależnością do Klubu
/** niepotrzebne skreślić

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO
Tarnogórski Klub Sportowy „Karate” działając z poszanowaniem prawa do decydowania o swoich danych osobowych zgodnie z Konstytucją, z której wynika obowiązek stosowania od 25 maja 2018 roku
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady – ogólnie nazywanym RODO.
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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
Wypełniając obowiązek uregulowany zapisami Art. 13 RODO informujemy:
• Administratorem Danych Osobowych jest Tarnogórski Klub Sportowy „Karate” z siedzibą w Tarnowskich Górach 42-600 Tarnowskie Góry ul. Obwodnica 8/2.27 tel. 32 284 31 91, e-mail: biuro@tkskarate.pl,
•

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych.

•

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

•

Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych z siedzibą: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

•

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w TKS „Karate” stanowi:

Zgoda, obowiązek prawny lub wykonanie umowy zgodnie z Art. 6 ust. 1 RODO.
• W przypadku przetwarzania na podstawie zgody macie państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
•

W przypadku realizacji programów o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim bądź wojewódzkim TKS „Karate” jest podmiotem przetwarzającym. TKS „Karate” Tarnowskie Góry wypełnia swoje
obowiązki wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego zgodnie z Art. 28 RODO. Zgodność przetwarzania z prawem w takim
przypadku jest określona przez Administratora Danych Osobowych danego programu.

Dziękujemy, za zapoznanie się z Klauzulą Informacyjną TKS „Karate”. Dołożymy wszelkich starań, aby
Państwa dane były przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo i zgodność z prawem.
Tarnogórski Klub Sportowy „Karate”
Tarnowskie Góry

Zapoznałem się: ………………………………………………………………………………………………………………………
Data i czytelny podpis

