
Miejski Klub Sportowy 

Avia Świdnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

 ul. Wyspiańskiego 27, 21-040 Świdnik 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA ZAWODNIKA 

A. Wypełnia składający Deklarację. 

1. Dane personalne Zawodnika: 

1.1. Imię i nazwisko …………………………………………….………………………… 

1.2. Data i miejsce urodzenia ………………………………………….……………….. 

1.3. Adres zamieszkania:…………………………………………………………………. 

……………………………………………......………………………….……………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

1.4. Dane Szkoły……………………………………………………………………….... 

2. Dane kontaktowe rodzica/opiekuna prawnego Zawodnika* 

2.1. Imię i Nazwisko ……………………………………………………………………. 

2.2. Tel. komórkowy ……………………………………………………………………. 

2.3. Adres e-mail ………………………………………………………………………… 

Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego / Zawodnika 
a. Wyrażam chęć wstąpienia syna/córki* do MKS Avia Świdnik sekcja piłki 

nożnej/sekcja piłki siatkowej/sekcja bokserska*. 

b. Zobowiązuję się do udziału w realizowaniu celów MKS Avia Świdnik  oraz 

przestrzegania zapisów Regulaminu grup dziecięcych i młodzieżowych MKS Avia 

Świdnik.  
c. Zgadzam się na uczestnictwo mojego dziecka w treningach i zawodach, które są 

organizowane i w których bierze udział MKS Avia Świdnik. 

d. Zobowiązuję się do regularnego uiszczania składek do 15-go dnia każdego miesiąca. 

e. Zobowiązuje się na bieżąco do informowania MKS Avia Świdnik o przebytych 

szczególnych chorobach i dolegliwościach dziecka. 

f. Zobowiązuję się do regularnego przeprowadzania badań lekarskich dziecka. 
g. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku syna/córki* do celów 

marketingowych i informacyjnych, pod warunkiem, że wizerunek został utrwalony     

w związku z zajęciami w MKS Avia Świdnik. MKS Avia Świdnik zastrzega sobie prawo 

do umieszczenia informacji o Zawodniku oraz jego osiągnięciach sportowych             

w internecie, artykułach prasowych, folderach i prospektach, zdobytych w związku     
z jego działalnością prowadzoną w MKS Avia Świdnik. 

h. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Miejski Klub Sportowy 

Avia Świdnik Sp. z o.o. z siedzibą Świdniku w celu realizacji celów statutowych 

Miejskiego Klubu Sportowego Avia Świdnik Sp. z o.o. 

 

Wyrażam zgodę: 
 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego oraz Zawodnika gdy ukończył 16-sty rok życia) 

B. Wypełnia Zarząd. 

Niniejszym potwierdzam przyjęcie Deklaracji Członkowskiej. 
 

 

……………………………………………………………….. 

PREZES ZARZĄDU MKS Avia Świdnik Sp. z o 

(data i podpis) 

 
 

* Niepotrzebne skreślić 



 

Ogólna klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej 
RODO − informujemy, że:  

I. Administrator danych osobowych 

Miejski Klub Sportowy Avia Świdnik Sp. z o.o. z siedzibą w Świdniku, ul. 

Wyspiańskiego 27, 21-040 Świdnik jest Administratorem danych osobowych, z 

którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych 

pisemnie na adres naszej siedziby lub poprzez adres e-mail: kontakt@avia-

swidnik.pl.  
II. Cele i podstawy przetwarzania 

Określono cele przetwarzania danych osobowych. Jako administrator będziemy 

przetwarzać dane osobowe: 

1. w celu realizacji celów statutowych Miejskiego Klubu Sportowego Avia 
Świdnik Sp. z o.o.;  

2. w celu marketingowym i informacyjnym w związku z osiągnięciami 

sportowymi; 

3. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie 

uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej 

potrzeby wykazania faktów; 
4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami 

będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu; 

5. udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski; 

6. prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa; 

7. wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest: 

1. udzielona zgoda; 

2. konieczność realizacji procesu szkolenia; 

3. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 

4. konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 

przez administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i 
wnioski. 

III. Prawo do sprzeciwu 

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania podanych danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać 

w/w dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do 
tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są 

nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podane dane będą nam 

niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

IV. Okres przechowywania danych  

Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany 

w oparciu o następujące kryteria: 

1. przepisy prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania 

danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości); 

2. okres przez jaki obowiązuje członkostwo w Klubie; 

3. okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora; 

4. okres na jaki została udzielona zgoda. 
5. dane przetwarzane dla potrzeb marketingowych i informacyjnych możemy 

przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym 

celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały. 

V. Odbiorcy danych 

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione: udziałowcom Miejskiego Klubu 

Sportowego Avia Świdnik Sp. z o.o., osobom współpracującym lub pracownikom 



Miejskiego Klubu Sportowego Avia Świdnik Sp. z o.o., właściwym ogólnopolskim 

lub wojewódzkim Związkom Sportowym i ich pracownikom, trenerom, 

instruktorom, lekarzom klubowym, masażystom. Do podanych danych mogą też 

mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, 

prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach 

likwidacji szkód. 
VI. Prawa osób, których dane dotyczą: 

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci: 

a) prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) danych; 

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
e) prawo do przenoszenia danych; 

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

 

Zapoznałem/am się: 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego oraz Zawodnika gdy ukończył 16-sty rok życia) 

 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

Świdnik, dnia……………….. 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że (imię i nazwisko)…………………………………………………… zawodnik grupy 

dziecięcej Miejskiego Klubu Sportowego Avia Świdnik Sp. z o.o. może samodzielnie wracać 

do domu z treningów/zawodów. 

Biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka w drodze do domu. 

                                                                            

podpisy rodziców/opiekunów prawnych:  

 

 
     …………………………… 

 

                                                                                                                         

…………………………… 
              

 

                                                                                               

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Świdnik, dnia ………………. 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że (imię i nazwisko)………………………………………………… zawodnik grupy 

dziecięcej Miejskiego Klubu Sportowego Avia Świdnik Sp. z o.o. nie może samodzielnie 

wracać do domu z treningów/zawodów.  

Dziecko będzie odbierane po treningach/zawodach przez: 

 

imię i nazwisko stopień pokrewieństwa nr tel. kontaktowego 

   

   

 

podpisy rodziców/opiekunów prawnych:  

 

 

     …………………………… 
 

                                                                                                                         

…………………………… 


