
  

D E K L A R A C J A 

 przystąpienia w poczet członków uczestniczących 

 
 

Klub Sportowy Energetyk Siechnice 
 

      
[Wniosek prosimy wypełnić czytelnie drukowanymi literami] 

 

 

Wniosek i oświadczenia kandydata 
W imieniu własnym / mojego dziecka oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Statutu Stowarzyszenia Klub Sportowy 

Energetyk Siechnice, dalej KS Energetyk Siechnice i zobowiązuję się do jego przestrzegania oraz do sumiennego realizowania 

misji i celów Stowarzyszenia, a także stosowania się do uchwał i postanowień wszystkich władz Stowarzyszenia.   

 

W imieniu własnym i swojego dziecka:  

- wyrażam / nie wyrażam zgodę na przetwarzanie i używanie danych osobowych zawartych w tej deklaracji na potrzeby KS 

Energetyk Siechnice, w celach niezbędnych do realizacji działalności.  

-  wyrażam / nie wyrażam zgodą na umieszczanie jego zdjęć,  wykonanych w czasie zawodów, treningów, spotkań integracyjnych 

oraz innych imprez organizowanych przez KS Energetyk Siechnice, na stronie internetowej Stowarzyszenia, w portalach 

społecznościowych (Facebook), oraz wykorzystywanie tych zdjęć w celach reklamowych i promocyjnych Stowarzyszenia. 

- wyrażam/ nie wyrażam  zgodę na udostępnienie danych, podmiotom współpracującym m.in. Urząd Gminy Siechnice, SISK Sp. 

z o.o., Dolnośląski Związek Piłki Nożnej, Polski Związek Piłki Nożnej, na potrzeby realizacji programu szkolenia oraz organizatorom 

turniejów, wyłącznie na potrzeby z nimi związane.  
 

       Siechnice ……………………………… …………………………………………….
        Data  czytelny podpis składającego 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 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) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1-88)- dalej RODO, informuje się, że:  
1) administratorem Pani/Pana danych są władze statutowe Stowarzyszenia Klub Sportowy Energetyk Siechnice z siedzibą w Siechnicach, przy ul. 

Sportowej 5 

2) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zarejestrowania Członka Stowarzyszenia;  

3) dane osobowe będą przechowywane przez okres członkostwa w Stowarzyszeniu;  

4) przysługuje Pani/Panu:  

a) prawo dostępu do Pani/ Pana danych osobowych, prawo do ich sprostowania  

b) w zakresie wynikającym z przepisów - prawo do usunięcia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;  

5) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych - narusza przepisy prawa.  

 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie wszelkich informacji dotyczących działalności Stowarzyszenia drogą elektroniczną lub telefoniczną/SMS. 

 
 

……………………………………………..……………….………  
Czytelny podpis, data i miejsce wypełnienia deklaracji  
 

Decyzja o przyjęciu członka  

Zarząd Stowarzyszenia Klub Sportowy Energetyk Siechnice po rozpoznaniu wniosku Kandydata w  
 

dniu ……………………….. uchwałą nr ………………………./……………………. podjął decyzję:  
 
o przyjęciu / o odmowie przyjęcia* Kandydata w poczet członków Stowarzyszenia  
(* niepotrzebne skreślić)  
 

…………………………………………………..  

za Zarząd Stowarzyszenia 

Dane osobowe uczestnika 

  
Imię Nazwisko 

  
  

Nr telefonu* e-mail* Data urodzenia PESEL 

Adres (należy podać jeżeli inny niż rodzica/opiekuna*) 

 
   

Ulica* Nr* Poczta* Miejscowość* 

Dane osobowe rodzica/opiekuna 

  
Imię Nazwisko 

Dane adresowe 

 
   

ulica nr Poczta Miejscowość 

 
 

Nr telefonu e-mail 


