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DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

 

1. NAZWISKO   ………………………………………………..………………………………………….… 

2. IMIĘ    ………………………………………………..………………………………………….… 

3. DATA URODZENIA  ………………………………………………..………………………………………….… 

4. IMIONA RODZICÓW  ………………………………………………..………………………………………….… 

5. ADRES   ………………………………………………..………………………………………….… 

6. TEL. KONTAKTOWY  ………………………………………………..………………………………………….… 

7. PESEL   ………………………………………………..………………………………………….… 

8. EMAIL   ………………………………………………..………………………………………….… 

9. Nr legitymacji szkolnej  ………………………………………………..………………………………………….… 

 

My niżej podpisani wyrażamy zgodę na uczestnictwo syna/córki w zajęciach sportowych prowadzonych przez  UKS Westovia oraz 

reprezentowanie klubu w rozgrywkach prowadzonych przez PZPN. 

Oświadczamy, że nasze dziecko nie ma żadnych przeciwwskazań do uprawiania sportu, a w szczególności piłki nożnej. 

 

 

Tarnów, dnia ………………………………………………    …………………………………………………………..………………… 

Podpis rodziców lub opiekunów prawnych 

Oświadczenie dotyczące ochrony danych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez UKS Westovia danych dotyczących mojej osoby, zawartych w niniejszym zgłoszeniu, 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych- dalej w treści: RODO).  

Zgodnie z art. 13 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- dalej w treści: RODO) informujemy, że: 1.administratorem Pani/Pana danych 
osobowych jest Uczniowski Klub Sportowy Westovia Tarnów, ul. Zagumnie 152, 33-100 Tarnów, NIP: 993-056-76-22, 2.została wyznaczona 
osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: westovia@westovia.pl, 3. Pani/Pana dane osobowe 
przetwarzane będą do realizacji celów zgodnych z regulaminem szkółki piłkarskiej UKS Westovia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 4. 
podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w zajęciach 
organizowanych przez klub. 5.odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa, 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat, 7. posiada Pani/Pan 
prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 
oraz prawo do przenoszenia danych, 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.  

 

 

Tarnów, dnia ………………………………………………    …………………………………………………………..………………… 

Podpis rodziców lub opiekunów prawnych 

 


