
Klub Sportowy Raszyn 
Formularz zgłoszeniowy - JUNIOR 

 
Nazwisko i Imię (imiona zawodnika) ………………………………………………………... 
Data i miejsce urodzenia…………………..………..…Pesel………………………………………… 
Nazwa i adres szkoły……………………………................................................................................... 
….……………………………………………………………………………………………………… 
Imiona i nazwiska rodziców / opiekunów…………………………………………………………….. 
Adres zamieszkania:  
Zawodnika …………………………………………………………………………………………….. 
Matka……………………………………………….Ojciec………..…………….…………………… 
Adres email rodziców / opiekunów: 
Matka……………………………………………..…Ojciec ………………………………….…..…. 
Telefony kontaktowe rodziców / opiekunów: 
Matka……………………………………………..…Ojciec ………………………………….…..…. 
Nr. tel. zawodnika…………………………………………………………………………………..…. 
Proszę oznaczyć „X” Osobę wyznaczoną do kontaktu telefonicznego:       Matka         Ojciec       
 
Sekcja (oznaczyć „X” oraz w przypadku piłki nożnej podpisać rocznik): 
 piłka nożna (rocznik…………………….) 
 boks  

podnoszenie ciężarów:    dwubój    trójbój 
 koszykówka 

 siatkówka 
 
Oświadczam, że:  
 Zapoznałem/am się z Regulaminem KS Raszyn i akceptuję wszystkie zawarte w nim warunki. 
 Zobowiązuję się do opłacania składki członkowskiej do 10 dnia każdego miesiąca. 
 Wyrażam zgodę na przewóz …………………………………….   (imię i nazwisko zawodnika) samochodem osobowym 
Opel Vivaro nr rej WZ586CM na treningi, mecze, turnieje i inne zawody sportowe. 
 
 
 

…………………………….… 
(podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

ZGODY ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH 

 

 
Potwierdzam zapoznanie się z Klauzulą informacyjną zgodnie z art. 13 RODO, która została mi udostępniona przez 
Administratora  
 

…………                                                                                                                                                  ………………….………………..… 
                                                                                                                                               (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 
Wyrażam zgodę  

TAK      NIE 
 
 
Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a 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 o ochronie 
danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez klub moich danych osobowych oraz danych 
osobowych mojego dziecka/podopiecznego w związku z przyjęciem go do grona członków/zawodników klubu, w tym w celach elektronicznej 
rejestracji mojego dziecka/podopiecznego. 

 



 

 TAK      NIE 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości SMS/MMS dotyczących funkcjonowania Klubu Sportowego Raszyn 
na w/w numery telefonu wskazane w formularzu zgłoszeniowym.  

TAK      NIE 
Wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka/podopiecznego podczas treningów i zawodów sportowych 
organizowanych przez Klub oraz na bezpłatne wykorzystanie tego wizerunku na potrzeby organizacji przez klub treningów i 
zawodów sportowych oraz działalności klubu, poprzez umieszczenie zdjęć i filmów w przestrzeni publicznej. Niniejsza zgoda jest 
nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie (Art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 
dnia 4 lutego 1994 r.).   Jednocześnie informuję, że zgoda obejmuje używanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie 
materiałów fotograficznych i filmowych zawierających wizerunek i wypowiedzi dziecka/podopiecznego, utrwalonych podczas 
treningów i zawodów sportowych organizowanych przez klub, jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach (w tym w postaci 
fotografii i dokumentacji filmowej lub dźwiękowej) wyłącznie na potrzeby promocji klubu oraz na potrzeby działalności klubu. 
Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie (Art. 81 Ustawy o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.). Wizerunek dziecka/podopiecznego nie może być użyty do innych celów, w formie 
lub publikacji obraźliwej dla dziecka/podopiecznego lub naruszać w inny sposób dóbr osobistych dziecka/podopiecznego. Zgoda 
obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności plakaty, ulotki, billboardy, inne drukowane materiały promocyjne, relacje i 
spoty telewizyjne, radiowe, materiały prasowe, rozpowszechnianie w sieciach telefonii komórkowej oraz w Internecie (w tym na 
portalach społecznościowych Facebook, Twitter, Instagram, YouTube). Wizerunek i wypowiedzi dziecka nie mogą być użyte do 
innych celów, w formie lub publikacji obraźliwej dla mnie lub dla niego lub naruszać w inny sposób dobra osobiste. Niniejsza zgoda 
jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie 

  

                                                                                                                             …………………………………………….… 
 (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 
*pole nieobowiązkowe w przypadku, gdy zawodnik ma tylko jednego rodzica/opiekuna prawnego lub zgoda została uzyskana na 
odległość (oświadczenie jednego rodzica). 
**niepotrzebne skreślić. 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem 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 informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych decydującym o celach i zakresach przetwarzanych danych jest: Klub Sportowy Raszyn. Klub Sportowy Raszyn 
z siedzibą przy ul. Sportowa 30 ,Raszyn 05-090, klub@ksraszyn.pl- przetwarza powyższe dane osobowe w związku z przynależnością do Klubu Sportowego 
Raszyn 

2. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych, wobec powyższego w razie pytań lub wątpliwości w zakresie przetwarzania danych przez klub mogą 
Państwo skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: klub@ksraszyn.pl lub przesłać pisemnie na adres Administratora wymieniony w pkt. 1  

3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą lub przepisy prawa. 
4. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji zadań:  

1)    Ustanowionych przez klub, zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 z późn. zm.) oraz celami i zadaniami 
statutowymi Klubu. 

2)     W celach archiwizacyjnych (zgodnie z art. 7, Ustawy o rachunkowości z dnia 29  września 1994 r.) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 
3)    W celu realizacji obowiązków podatkowych, w tym  prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych oraz dokumentów związanych z  prowadze-

niem ksiąg podatkowych oraz przechowywania dowodów księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
4)    W celu realizacji uzasadnionych interesów administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 
5)    W celu prowadzenia marketingu bezpośredniego związanego z działalnością klubu – na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
6)  W celu rejestrowania i publikowania wizerunku mojego dziecka - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie instytucje upoważnione do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 
6. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być: Polski Związek Piłki Nożnej; Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej; międzynarodowe struktury piłki nożnej (UEFA, 

FIFA) oraz zagraniczne  federacje piłkarskie; firmy ubezpieczeniowe, firmy kurierskie, przewozowe, pocztowe, transportowe; podmioty lecznicze; podmioty 
zewnętrzne wspierające klub w świadczeniu usług drogą  elektroniczną, realizujące usługi informatyczne, konsultingowe, audytowe, marketingowe, sponsorzy, 
partnerzy, akcjonariusze, inne podmioty trzecie; organizatorzy turniejów oraz eventów; kluby piłki nożnej, w związku z organizacją rozgrywek. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na czas do ustania przyczyn tego przetwarzania, w tym do momentu wycofania zgody, jeśli była ona 
przesłanką legalizującą przetwarzanie oraz w terminach wymaganych przez przepisy prawa. 

8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich modyfikacji, sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania oraz możliwości wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli nie zabraniają tego przepisy prawa. 

9. W przypadku, gdy podczas przetwarzania danych osobowych doszło do naruszenia przepisów RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie ul. Stawki 2. 

10. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.  
W przypadkach wskazanego przekazania, klub zastosuje odpowiednie zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz  umożliwi 
uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich. 

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
12. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, 

które miało miejsce do momentu wycofania zgody- art. 6 ust 1 lit. a RODO. Z uprawnień wskazanych powyżej osoba, której dane dotyczą może skorzystać 
poprzez złożenie dyspozycji odpowiedniego żądania na piśmie w siedzibie Spółki lub elektroniczne na adres wskazany w pkt. 1 klauzuli  

 


