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DEKLARACJA UDZIAŁU W ZAJĘCIACH  

SEKCJI TENISA STOŁOWEGO  
KLUBU SPORTOWEGO „GÓRNIK” POLKOWICE SP Z O.O. 

 

Dane osobowe uczestnika: 

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

2. Adres zamieszkania: …………………………………………………………………......... 

…………………………………….…………………………………………………………... 

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

4. Imiona rodziców: 1)…………………….…... …2) ..……………………............................ 

5. Telefon rodzica:   1)…………......……………   2) ..………………………………............  

 Wnioskuję o przyjęcie mnie/dziecka lub kontynuację uczestnictwa w zajęciach 
szkoleniowych w Sekcji Tenisa Stołowego Klubu Sportowego „Górnik” Polkowice sp. 
z o.o.  

 Oświadczamy, że zapoznałem się z Regulaminem Sekcji Tenisa Stołowego  
obowiązującym w Klubie Sportowym „Górnik” Polkowice sp. z o.o. 

 Oświadczam, że nie są mi znane przeciwwskazania zdrowotne do uczestnictwa 
mojego dziecka w zajęciach szkoleniowych. 

 Wyrażamy zgodę na nieodpłatne wykorzystanie lub rozpowszechnianie wizerunku 
Zawodnika w materiałach związanych z działalnością Klubu Sportowego ”Górnik” 
Polkowice sp. z o.o., w szczególności poprzez zamieszczanie na stronie internetowej 
www.ksgornik.eu oraz fanpagach prowadzonych przez klub na portalach 
społecznościowych, na stronach internetowych sponsorów, partnerów, plakatach, 
kalendarzach, filmach promocyjnych, materiałach poligraficznych i innych, 
niezależnie od formy graficznej prezentacji Zawodnika, pod warunkiem, że forma ta 
nie będzie zniekształcona graficznie, obraźliwa, obsceniczna, nie będzie naruszała 
dóbr osobistych, dobrych obyczajów lub zasad współżycia społecznego.  

 Wyrażamy zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/ danych mojego 
dziecka, które nie ukończyło 16 roku życia  w celach  informacyjnych i promocyjnych 
przez  Klub Sportowy „Górnik” Polkowice sp. z o.o. Zostałem/am poinformowany/a o 
obowiązku informacyjnym stanowiącym załącznik do niniejszej zgody.  

 Deklaruję uiszczać do 10 dnia każdego miesiąca (z wyłączeniem lipca i sierpnia) 
dopłatę   (zgodnie z  Regulaminem Sekcji Tenisa Stołowego § 3 pkt. 10) na konto 
Klubu Sportowego „Górnik” Polkowice sp. z o.o. Sekcja Tenisa Stołowego 30 zł 
dzieci i młodzież do 23 lat, 50 zł dorośli Bank Pekao SA I O/Lubin - 42 1240 1486 
1111 0010 5945 3425  – tytułem „dopłata do szkolenia, imię i nazwisko, rok 
urodzenia) 

 

 

 

...................................................................................................................................... 
(data i podpis rodzica / opiekuna prawnego w przypadku niepełnoletniego lub własny (pełnoletni/a) 

 
 

 

 

http://www.ksgornik.eu/
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Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że 
Administratorem Państwa (Państwa dziecka) danych osobowych jest Klub Sportowy 
„Górnik” Polkowice z siedzibą przy ul. Kopalnianej 4, 59-100 Polkowice. Z Inspektorem 
Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc 
maila na adres: z.polkowski@compexpert.pl bądź telefonicznie (nr telefonu +48 
512084372). Państwa (Państwa dziecka) dane osobowe będą przetwarzane w celu 
realizacji zadań związanych z działalnością prowadzoną przez Klub Sportowy „Górnik” 
Polkowice na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  Administrator danych nie będzie przekazywać 
danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Państwa 
(Państwa dziecka) dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na 
przetwarzanie danych osobowych. W celu cofnięcia zgody należy wypełnić formularz 
dostępny w Klubie Sportowym „Górnik” Polkowice przy ul. Kopalnianej 4, 59-100 Polkowice. 
Cofnięcie zgody może wiązać się z brakiem możliwości uczestniczenia w zajęciach 
prowadzonych przez Klub Sportowy „Górnik” Polkowice. Posiadają Państwo prawo dostępu 
do treści swoich danych (swojego dziecka) oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, a także 
prawo do cofnięcia zgody. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest 
dobrowolne. Przetwarzanie danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
Przewidywanymi odbiorcami Państwa (Państwa dziecka) danych osobowych zgodnie z 
uzasadnionym interesem Administratora oraz obowiązującymi przepisami prawa będą: 

• organy administracji publicznej, 

• podmioty świadczące pomoc prawną; 

• Polski Związek Tenisa Stołowego, 

• inne kluby sportowe organizujące turnieje tenisa stołowego, 

• podmioty zapewniające obsługę sprzętu oraz oprogramowania informatycznego; 

• podmioty zajmujące się doręczaniem korespondencji. 
 
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (danych osobowych mojego 

dziecka) na potrzeby Klubu Sportowego „Górnik” Polkowice zgodnie z zapisami w w/w 

klauzuli informacyjnej.  

 
………………..……………………………………………….……. 
Imię i nazwisko (rodzica lub opiekuna prawnego /uczestnika pełnoletniego)  

 
 
...................................................................                             
Miejscowość i data       
 
 
..………………….…..………………………………………               
Czytelny podpis uczestnika  (w przypadku osoby niepełnoletniej  - rodzica/prawnego opiekuna)   
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