
 

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 
 
 

Dane personalne kandydata 
1. Imię i nazwisko:.............................................................................................. 

2. PESEL…………………………………………………………………………….…. 

3. Data urodzenia:..........................., miejsce urodzenia:…………………………. 

4. Miejsce zamieszkania: miejscowość ............................... , kod pocztowy................... 

ulica ........................................................................ 

Dane personalne rodziców/opiekunów prawnych 

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

2. PESEL………………………………………………………………………….. 

3. Dokładny adres zamieszkania………………………………………………….. 

4. Telefon kontaktowy……………………………………………………………. 

5. Adres e-mail……………………………………………………………………. 

Ja, niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przynależność mojego dziecka do Akademii Piłkarskiej 

Kotwica Kołobrzeg.  

Znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania klubu i zobowiązuje się do aktywnego 

uczestnictwa w życiu klubu oraz przestrzegania uchwał i postanowień władz Klubu, przestrzegania 

regulaminu klubu oraz płacenia składek członkowskich do 10-ego dnia każdego miesiąca składkę 

członkowską w wysokości 70,00zł (słownie: siedemdziesiąt złotych) przelewem na konto klubu. 

Jednocześnie oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych na udział w zajęciach. 
                            
   ....................................................... 
                                     (data i podpis rodzica/ opiekuna prawnego)  

 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/mojego dziecka danych osobowych przez Akademię Piłkarską Kotwica Kołobrzeg ( Klub),  
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z dn.10.05.2018r. (Dz. U. 2018. poz. 1000)  
w celach marketingowych, promocyjnych lub reklamowych Klubu, w tym na wprowadzenie moich/mojego Dziecka danych osobowych do 
bazy danych, której administratorem jest Akademia.  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka również w przyszłości, do wyżej określonych celów 
przetwarzania, na zasadach określonych w regulaminie Klubu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a podstawą przetwarzania 
danych osobowych moich/mojego dziecka jest wyrażona przeze mnie zgoda. 
Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Klubu oraz podmioty wykonujące lub mogące wykonywać  
w przyszłości działania marketingowe, promocyjne oraz reklamowe na rzecz Klubu.  
Wyrażam zgodę na umieszczenie moich/mojego dziecka danych osobowych takich jak: imię i nazwisko na stronie internetowej Klubu, 
mediach, prasie lokalnej oraz publikacjach i wydawnictwach promujących Klub. 
Przysługuje mi prawo do żądania w każdej chwili od administratora danych dostępu do moich/mojego dziecka danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia celów przetwarzania, do których zostały podane, a także prawo wniesienia skargi do organu  
nadzorczego. Przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich/mojego dziecka danych  
osobowych w dowolnym momencie.  
Udzielam Klubowi zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. o RODO) na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju 
utrwalenia wizerunku mojego/ mojego dziecka, a także rozpowszechnianie, transmitowanie lub przekazywanie mojego/ mojego dziecka 
głosu i wizerunku w związku z uczestnictwem dziecka w działalności Klubu. 
Moja zgoda obejmuje takie formy publikacji jak np.: udostępnienie na stronie internetowej, portalach społecznościowych, 
rozpowszechnianie w materiale prasowym, publikacjach. 

    
   ....................................................... 
                                   (data i podpis rodzica/ opiekuna prawnego)  
 
 
Potwierdzenie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Kotwica Kołobrzeg. 

    
 
          ....................................................... 
                                    (data i podpis Prezesa Zarządu) 


