
DANE DZIECKA: 

* prosimy zaznaczyć wybrane dni treningów 
DANE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH: 

ZGODY I OŚWIADCZENIA: 

Jako rodzic / prawny opiekun wyrażam zgodę, aby moje dziecko zostało członkiem UKS Piłkarska Ferajna i uczęszczało na zajęcia sportowe organizowane przez Klub. 

Oświadczam, że moje dziecko nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach sportowych organizowanych przez Klub. 

Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a o tym, że Klub nie ubezpiecza swoich zawodników w zakresie NNW oraz, że za aktualne ubezpieczenie NNW 
odpowiada rodzic / opiekun prawny. 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem UKS Piłkarska Ferajna (załącznik do deklaracji) i akceptuje wszystkie jego punkty. 

Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a, że: 

• Administratorem danych osobowych jest Uczniowski Klub Sportowy Piłkarska Ferajna z siedzibą w Warszawie, przy Al. Wojska Polskiego 41/18, 01-503, 
wpisany do prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy ewidencji uczniowskich klubów sportowych pod numerem 600 oraz o numerze NIP: 5252627468 

• Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestniczenia w działalności klubu sportowego. Klub przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie w 
związku z działalnością statutową i marketingową Uczniowskiego Klubu Sportowego Piłkarska Ferajna. 

• Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów 

• Przetwarzane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko dziecka, wizerunek dziecka, PESEL dziecka, adres zamieszkania dziecka, placówka oświatowa 
dziecka, imię i nazwisko rodzica, telefon rodzica, e-mail rodzica 

• Dane osobowe będą przechowywane przez okres uczestnictwa członków Klubu w zajęciach sportowych, przez okres niezbędny do zakończenia uczestnictwa 
członków Klubu w zajęciach sportowych oraz do momentu rozliczenia finansowego związanego z rozliczeniem składek członkowskich. 

• Dane osobowe mogą być udostępniane przez Klub upoważnionym pracownikom Klubu oraz podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie 
przepisów prawa. 

• Mam prawo żądania dostępu do swoich danych, oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia 
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez 
wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

• Kontakt z administratorem danych osobowych w celu uzyskanie informacji nt. ochrony i przetwarzania danych możliwy jest za pośrednictwem poczty 
elektronicznej e-mail: biuro@pilkarskaferajna.pl, telefonicznie pod numerem +48 537 753 864 lub listownie na adres siedziby Uczniowskiego Klubu 
Sportowego Piłkarskiej Ferajny. 

• Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO), gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 

………………………………………………                   …………………………………………………………………………………………… 
data          podpis rodzica / opiekuna prawnego
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