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DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH RUCHOWYCH Z ELEMENTAMI PIŁII NOŻNEJ  
REALIZOWANE PRZEZ KLUB SPORTOWY CLESCEVIA KLESZCZEWO 

 Dane osobowe uczestnika zajęć: 

 

Dane osobowe rodzica lub opiekuna prawnego: 

Niniejszym oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem (dalej Opiekunem) prawnym wyżej wymienionego 
uczestnika zajęć (dalej Podopiecznego) i wyrażam zgodę na udział w organizowanych przez Klubu Sportowego 
Clescevia Kleszczewo zajęciach w przedszkolu. Zobowiązuję się do terminowego opłacania miesięcznych opłat w 
wysokości i terminach określonych poniżej. 

Opłata miesięczna wynosi 50,- zł * (słownie pięćdziesiąt złotych 00/100) z góry za dany miesiąc do 10 dnia każdego 
miesiąca. 
Opłatę za zajęcia należy wpłacać na konto Klub Sportowy Clescevia: 37 1090 1450 0000 0001 0533 8582  
(Santander Bank Polska) 

W tytule przelewu należy wpisać "Przedszkole / Rocznik 20?? - Imię i Nazwisko dziecka - miesiąc"  
(np. GOW / 2018 - Jan Kowalski - 2022.09) 
 
Oświadczam, że stan zdrowia Podopiecznego jest dobry i umożliwia mu udział w zajęciach, a nadto oświadczam, iż 
nie są mi znane jakiekolwiek przeciwwskazania do udziału Podopiecznego w zajęciach. Zobowiązuje się informować 
osobę prowadzącą zajęcia o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na możliwość udziału Podopiecznego 
w zajęciach sportowych wynikających w szczególności ze stanu zdrowia Podopiecznego, a także okolicznościach 
mogących mieć wpływ na organizację i przebieg zajęć, w szczególności bezpieczeństwo uczestników zajęć. 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego podopiecznego dla potrzeb reklamowo-szkoleniowych, 
związanych z działalnością Klubu Sportowego Clescevia Kleszczewo oraz na umieszczanie danych osobowych 
podopiecznego w danych sekcji Klubu i wykorzystywanie ich dla potrzeb Klubu. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą deklaracją zastosowanie mają właściwe przepisy. 

 
 
 
 
 
 
 
*obowiązuje 50% zniżka dla zawodników uczęszczających na zajęcia treningowe w Klubie Sportowym Clescevia (osobna 
deklaracja)  
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

1. Administrator danych osobowych wskazanych w deklaracji jest Stowarzyszenie Klub Sportowy Clescevia 
Kleszczewo (dalej Klub), ul. Poznańska 4A, 63-005 Kleszczewo (kontakt mailowy: office@clescevia.pl).  

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu identyfikacji osób objętych jurysdykcją Klubu oraz realizacji reguł 
sportowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych w organizowanym przez Klub zajęciach sportowym oraz w celu 
kontroli przestrzegania postanowień statutu Klubu i ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie1 , w szczególności 
zaś art. 37 ust. 1 tejże ustawy, oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO2 w związku z postanowieniami 
ustawy  
z dnia z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie1 oraz faktem uczestniczenia zawodnika w organizowanym przez Klub  
współzawodnictwie w piłce nożnej.  

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,  
w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach3 . 

5. Dane osobowe będą udostępniane osobom upoważnionym – pracownikom, członkom organów Klubu oraz 
podmiotom współpracującym z administratorem danych w związku realizacją przez Klub obowiązków 
powierzonych ustawą oraz obowiązków statutowych.  

6. Opiekun ma prawo dostępu do treści danych swojego podopiecznego oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 
zgody. Administrator danych przestanie przetwarzać dane w celach podanych powyżej, chyba że będzie w stanie 
wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw 
i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.  

7. Opiekun ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie 
jego danych osobowych oraz danych osobowych podopiecznego narusza przepisy RODO2 lub właściwe przepisy 
prawa polskiego.  

8. Dane osobowe opiekuna oraz podopiecznego nie będą służyły w celu podejmowania decyzji w sposób 
zautomatyzowany, w tym również nie będą podlegały profilowaniu.  

9. Opiekun w każdej chwili ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, (w tym 
należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.  

Oświadczam, że zapoznałam(-em) się z powyższą deklaracją uczestnictwa oraz klauzulą informacyjną.  

Data: 
 

 Podpis rodzica / 
opiekuna prawnego: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.2017.1463 t.j. z późn. zm.)  
2 Rozporządzenie 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) – tzw. 
RODO – (Dz.U.UE.L.2016.119.1)  
3 ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2018.217 t.j. z późn. zm.)  


