*PROSIMY O WYPEŁNIENIE DRUKOWANYMI LITERAMI
ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA
W ZAJĘCIACH REKREACYJNO-SPORTOWYCH Z KOSZYKÓWKI
„STELA Cieszyn”
DANE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW
NAZWISKA i IMIONA RODZICÓW/
PRAWNYCH OPIEKUNÓW*

ADRES ZAMIESZKANIA*

TELEFON KONTAKTOWY*

E-mail*
*pola wymagane do uzupełnienia
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka……………………………………………………………………………………………
(nazwisko, imię)
w zajęciach rekreacyjno-sportowych z koszykówki realizowanych przez Klub Sportowy STELA Cieszyn.
Jednocześnie oświadczam, że dziecko nie ma przeciwskazań zdrowotnych na udział w zajęciach.
Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów w stanach
zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka. Jako rodzic (prawny opiekun) zabezpieczę dziecku
bezpieczna drogę na zajęcia i jego powrót do domu.
DANE DZIECKA/ZAWODNIKA/CZŁONKA KLUBU:
NAZWISKO I IMIĘ
DZIECKA*

DATA i MIEJSCE
URODZENIA*

ADRES ZAMIESZKANIA*

PESEL*
*pola wymagane do uzupełnienia

…………………………………………………………………………………
podpis rodziców / prawnych opiekunów
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KLAUZULA O UDOSTEPNIENIU DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie danych osobowych), zwane
dalej RODO, informuje Pana/Panią, że:
Administratorem Pana/i Danych jest: Klub Sportowy STELA Cieszyn z siedzibą w Cieszynie (43-400),
wpisanym do Ewidencji Klubów Sportowych Działających w
Formie Stowarzyszenia, Których Statuty Nie Przewidują
Prowadzenia Działalności Gospodarczej pod numerem
ewidencyjnym: 39/KS, posługującym się NIP: 548-26-78-222,
REGON: 365893452, w imieniu której działają prezes zarządu
Paweł Łysień oraz wiceprezes zarządu Szymon Kałuża.
Pana/i dane będą przetwarzane
w celu:
- uzyskania przez Zawodniczki i Zawodników Klubu licencji
Polskiego Związku Koszykówki i Śląskiego Związku Koszykówki
na grę w koszykówkę;
- uczestniczenia w rozgrywkach organizowanych przez Śląski
Związek Koszykówki oraz Polski Związek Koszykówki;
- powołanie Zawodniczek i Zawodników do kadr Polski i
śląska;
- prowadzenie szkoleń organizowanych przez Klub Sportowy
STELA Cieszyn, Śląski Związek Koszykówki, i Polski Związek
Koszykówki;
- realizowanie zleconych zadań publicznych w zakresie kultury
fizycznej oraz współpracy z podmiotami przy spełnieniu
nałożonego obowiązku polegającego na organizowaniu i
prowadzenie współzawodnictwa w koszykówce;
-pozyskania dotacji oraz środków na rzecz
Zawodniczek/Zawodników;
- prowadzenie oraz organizacji zgrupowań, konsultacji,
obozów sportowych, kolonii, wyjazdów integracyjnych;
- przetwarzania danych w formie przeprowadzanych testów,
zgrupowań, szkoleń w projektach Szkolnego Młodzieżowego
Ośrodka Koszykówki (SMOK) oraz Koszykarskiego Ośrodka
Szkolenia Sportowego Młodzieży (KOSSM);
-w celach sprawozdawczych dotacji uzyskanych na rzecz
Zawodniczek/ Zawodników;
- w celach promujących Klub Sportowy STELA Cieszyn oraz
Zawodniczki/ Zawodników na portalach społecznościowy np.
Facebook, Instagram, stronach internetowych Miasta Cieszyn,
Klubu STELA, Oraz stronach związanych z projektami w
których uczestniczy Klub Sportowy STELA Cieszyn;
- w celach promujących Klub Sportowy STELA Cieszyn oraz
Zawodniczki/ Zawodników w artykułach prasowych.
- w celach wysyłania informacji e-mail, sms-ach oraz
kontaktach telefonicznych
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- w celach wizerunku w materiałach filmowych, zdjęciach oraz
prezentacjach promujących Klub Sportowy STELA Cieszyn
Podstawą do przetwarzania Pana/i
danych osobowych jest:

Obowiązek ten wynika z przepisu prawa, na podstawie
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach,
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r., ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
oraz statutu Stowarzyszenia.

Informacja o przekazywaniu danych: Pana/i dane nie będą przekazywane innym podmiotom
niewymienionych w przepisach prawa.
Okres przechowywania danych:

Pana/i będą przechowywane przez 5 lat licząc od roku
kolejnego w momencie rezygnacji z członkostwa w Klubie
Sportowym STELA Cieszyn.

Ma Pan/i prawo do:

1. dostępu do swoich danych oraz możliwości ich
sprostowania,
2. usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania swoich danych,
3. wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania
4. przenoszenia danych,
5. wniesienie skargi do organu nadzorczego.

Pan/i dane:

nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi
podejmowania decyzji oraz profilowaniu.
OŚWIADCZENIE

Rodzica/prawnego opiekuna/zawodnika/członka stowarzyszenia
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iż podane przeze mnie dane osobowe są prawidłowe oraz zapoznałem się z klauzulą
informacyjną w sprawie przetwarzania moich danych osobowych, tym samym jestem świadoma/y,
iż złożona ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH REKREACYJNO-SPORTOWYCH Z KOSZYKÓWKI
„STELA Cieszyn” jest świadoma i dobrowolna.

…………………………………………………………………………………
podpis rodzica / prawnego opiekuna*
…………………………………………………………………………………
podpis rodzica / prawnego opiekuna*
…………………………………………………………………………………
podpis zawodnika / członka Klubu*
*wymagany podpis obojga rodziców/prawnych opiekunów oraz zawodnika/członka Klubu
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