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DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

CZŁONKA ZWYKŁEGO/ZAWODNIKA PEŁNOLETNIEGO 

 

……………………………………… 
(miejscowość, data) 

 
Ja,   niŜej   podpisany   .............................................................................................   proszę   o   przyjęcie   

mnie   na członka/zawodnika
1
 Karkonoskiego Klubu Karate Shotokan   Znane mi są postanowienia, 

regulamin, cele i zadania   klubu.   Zobowiązuję   się   do   aktywnego   uczestnictwa   wŜyciu   Klubu   

oraz   przestrzegania   uchwał   i postanowień władz Klubu 

Dane osobowe: 

1. Imię i nazwisko : ......................................................................................................................................... 

2. PESEL lub nr paszportu: ............................................................................................................................. 

3. Data i miejsce urodzenia ............................................................................................................................. 

4. Miejsce zamieszkania ................................................................................................................................. 

5. Adres e-mail, nr telefonu ............................................................................................................................ 

WyraŜam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku (w tym zdjęć) w publikacjach  
o charakterze  informacyjnym i promocyjnym klubu oraz firm z nim współpracujących. 
WyraŜam zgodę na publikację danych o mnie jako uczestniku turniejów, meczy na oficjalnej stronie 
internetowej Klubu: www.karate-karkonosze.pl oraz stronach Klubu na portalach społecznościowych. 
WyraŜam zgodę na przetwarzanie  moich danych osobowych w celach: 

- związanych z uczestnictwem w treningach i zawodach, 
- sportowych, 
- informacyjnych, 
- promocyjnych Karkonoskiego Klubu Karate Shotokan. 

 

.......................................................................... 
(czytelny podpis członka) 

_____________________________________________________________________________________ 

OŚWIADCZENIE 
• Oświadczam, Ŝe mój stan zdrowia pozwala mi na uprawianie sportu, a w przypadku zaistnienia 

ograniczeń w tym względzie niezwłocznie poinformuję o tym na piśmie Zarząd Klubu. 
• Zobowiązuję się do regulowania składek z tytułu mojego członkostwa w Klubie w wysokości 

uwzględnionej w Regulaminie opłacania składek członkowskich.  
_____________________________________________________________________________________ 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, Ŝe: 
a) Administratorem  danych osobowych jest Karkonoski Klub Karate Shotokan, z siedzibą w Komarnie 147, 58-508 Jelenia 
Góra.  
b) Kontakt w sprawie danych osobowych moŜliwy jest  pod adresem: kontakt@karate-karkonosze.pl 
lub Karkonoski Klub Karate Shotokan, Komarno 147, 58-508 Jelenia Góra.. 
 

                                                 
1
 Odpowiednie skreślić – członek zwykły nie uczestniczący w zajęciach sportowych, członek zawodnik uczestniczący w zajęciach 

sportowych.  
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c) Celem przetwarzania danych osobowych jest uczestnictwo w treningach i zawodach sportowych organizowanych przez 
Karkonoski Klub Karate Shotokan. 
d) Podstawą do przetwarzania danych jest  Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
e) Potencjalnymi odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:  

- Polskie związki sportowe (m.in. Polski Związek Karate, Polska Unia Karate). 
- podmioty realizujące usługi organizacji wyjazdów na zgrupowania, mecze, turnieje, obozy szkoleniowe, a takŜe 
ubezpieczalnie. 
 

1. Dane   osobowe   członka   przechowywane   będą   do   momentu   jego uczestnictwa w treningach i zawodach. 
2. Posiadacie Państwo  prawo do Ŝądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych macie Państwo prawo wniesienia skargi 
do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
5. Podanie danych osobowych jest  dobrowolne jednakŜe ich nie podanie moŜe skutkować brakiem moŜliwości   uczestnictwa     
w   treningach   i   zawodach sportowych. 
 

 

....................................................................... 
(czytelny podpis członka) 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Na podstawie § 11 Statutu Karkonoskiego Klubu Karate Shotokan, Zarząd postanowił przyjąć/odmówił 

przyjęcia w poczet członków/zawodników pełnoletnich. 

 

 

.......................................................................  ....................................................................... 

(miejscowość, data) 

 

 (podpisy) 

 


