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DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 
 

Zebrzydowice dnia  ……………….……. 

 

Ja, niżej podpisany(a) ………..……………………………………………proszę                       

o przyjęcie mnie na Członka Zwyczajnego Kolejowego Klubu Sportowego „Spójnia” 

Zebrzydowice 

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

uczestnictwa w życiu stowarzyszenia - klubu oraz przestrzegania uchwał i postanowień władz 

stowarzyszenia – klubu oraz opłacania składek członkowskich.  

 

………………………………………………………………………….. 

                                        (własnoręczny podpis) 

 

Dane Osobowe (czytelnie drukowanymi literami): 

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

2. Data urodzenia   ………………………………………………………………. 

3. Miejsce urodzenia  ……... ………………………………………………………. 

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

5. Nr telefonu                             ………………………………………………………………. 

6. E-mail    ………………………………………………………........... 

Oświadczenie  

Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez KKS Spójnia do celów statutowych i organizacyjnych. 

Zobowiązuję się do przestrzegania postanowień statutu KKS Spójnia i regulaminów sportowych, w tym także 

poddania się odpowiedzialności dyscyplinarnej.  
 

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

                                                                                 (czytelny podpis) 

 

WYPEŁNIA ZARZĄD STOWARZYSZENIA – KLUBU: 
1. Uchwałą Zarządu Klubu  z dnia……………………………………………………………... 

Przyjęto……………………..…………………………………. 

 na Członka Zwyczajnego klubu KKS „Spójnia” Zebrzydowice 

• zarejestrowano dnia……………………………………………………………………… 

• wyrejestrowano dnia ……………………………………………………………………..  

z powodu ………………………………………………………………………………… 

                                                                                  (wpisać przyczynę) 

    

 

 

 

 



 

 

Klauzula informacyjna  

 
Na podstawie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie 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), informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest KKS Spójnia Zebrzydowice, z siedzibą w 

43-410 Zebrzydowice, ul. Wojska Polskiego 1a. 

2. Państwa dane będą wykorzystawne w klubie sportowym KKS Spójnia Zebrzydowice poprzez: 

- zamieszczanie informacji o wynikach, strzelcach bramek, zdjęć, informacji o wydarzeniach 

organizowanych przez klub na oficjlanym profilu klubowym na portalu społecznościowym facebook, na 

oficjalnej stronie klubowej www.spojniazebrzydowice.klubowo24.pl,  prasie oraz innych portalach i 

stronach internetowych  

- publikację i wykorzystanie wizerunku do własnych celów promocyjnych, zdjęć z wydarzeń 

organizowanych przez klub 

- publikację nazwisk na koszulkach klubowych  

3. Administrator nie będzie przekazywał do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej 

Pani/Pana danych osobowych. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w przepisach prawa 

oraz w przepisach dotyczących archiwizowania dokumentacji. 

5. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy 

RODO. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w 

formie profilowania. 

 

 

 

 

 

             Wyrażam zgodę  

 

 

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

(imię i nazwisko członka klub 

 

 

 

 

……………………………. 

(czytelny podpis członka klubu  lub prawnego 

opiekuna) 

 

http://www.spojniazebrzydowice.klubowo24.pl/

