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DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

 
IMIĘ      NAZWISKO        

DATA I MIEJSCE URODZENIA      W       PESEL    

IMIONA RODZICÓW             

ADRES               

TEL.        E-MAIL   ________       

NAZWA SZKOŁY             

               

Oświadczenie Rodziców dla osób niepełnoletnich: 

 
Oświadczam, że jako ustawowy przedstawiciel, wyrażam zgodę na uczestniczenie w zajęciach 
sportowo – rekreacyjnych mojego syna / córki: 
 
_______________________________________________________________________________ 

(imię i nazwisko dziecka) 
 

Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uprawianie sportu, a w przypadku 

zaistnienia ograniczeń w tym względzie niezwłocznie poinformuję o tym pisemnie Zarząd Klubu. 

Jednocześnie nie zgłaszam / zgłaszam moje dziecko do ubezpieczenia zbiorowego NNW. 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka (utrwalonego na 

elektronicznych i drukowanych nośnikach) w publikacjach o charakterze informacyjnym i promocyjnym 

Klubu, zgodnie z ustawą 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1191). 

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej 

deklaracji na potrzeby realizacji celów statutowych LMKS SFORA CHOJNÓW, zgodnie z ustawą z dnia 

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz  rozporządzeniem 

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; dalej : RODO 

Oświadczam, że zapoznałem się ze Statutem Klubu, RODO – informacją o przetwarzaniu danych 

osobowych oraz Regulaminem korzystania z sali gimnastycznej. 

 

Zobowiązuję się do terminowych wpłat składek z tytułu członkostwa mojego dziecka, w Klubie 

na rachunek bankowy 55 1090 2066 0000 0001 1774 9434 LMKS „SFORA” Chojnów ul. Rynek 30, 

59-225 Chojnów. 

 
 

 
 
               
          Miejscowość, data                         Podpis członka klubu    Podpis opiekuna prawnego 
               
 
 



RODO informacja o przetwarzaniu danych osobowych  

 
W związku z wejściem w życie - w dniu 25 maja 2018 r. - 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; dalej : RODO, niniejszym informujemy, że: 
1. Stowarzyszenie kultury fizycznej Ludowy Międzyszkolny Klub Sportowy „SFORA" Chojnów (zwane dalej Klubem) 

przetwarza dane osobowe trenujących w związku ze złożoną przez nich DEKLARACJĄ CZŁONKOWSKĄ w związku z 

przynależnością do Klubu.  
2. Administratorem danych osobowych jest Ludowy Międzyszkolny Klub Sportowy „Sfora” Chojnów z siedzibą w 

Chojnowie, ul. Rynek 30. 
3. Administrator danych informuje, że: 

a) przetwarzane przez Klub dane Członków pochodzą wyłącznie od osób, których dotyczą; 
b) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez 

Klub. Odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić uczestnictwo w działaniach statutowych 

podejmowanych przez Klub, w tym realizowanych projektach. 
c) dane osobowe Członków Klubu: 

 podane w deklaracji członkowskiej lub później, są przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z 

przynależnością do Klubu i uczestnictwem w zajęciach organizowanych przez Klub, realizacji działań 

statutowych Klubu i jego promocji, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

Administratora (nie są przetwarzane w celach handlowych), 

 będą przechowywane, przez okres przynależności do Klubu a także po ustaniu członkostwa, przez czas 

zgodny z przepisami prawa, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora – przez czas 

ich realizacji, 

 nie są przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego ani też jakichkolwiek pomiarów, 
d) na podstawie obowiązujących przepisów prawa i/lub na zlecenie Administratora, w związku z wykonywaniem 

powierzonego im przez Administratora, w drodze umowy zadania, odbiorcą danych osobowych mogą zostać: 

 uprawnione organy publiczne, 

 podmioty świadczące usługi zdrowotne i usługi ubezpieczeniowe, 

 podmioty organizujące zawody, obozy i inne formy zgrupowań i zajęć sportowo-rekreacyjnych wynikających 

ze statutu LMKS ‘SFORA” Chojnów, 

 podmioty, których działania są niezbędne dla celów realizacji statutowej działalności LMKS ‘SFORA” 

Chojnów. 
4. Członkom Klubu przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, 

ograniczenia ich przetwarzania albo usunięcia. 
5. W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

Administratora przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Z uprawnień może 

skorzystać, kontaktując się z Administratorem danych pisemnie na adres Klubu LMKS „SFORA” CHOJNÓW                       

ul. Rynek 30, 59-225 Chojnów lub przez e-mail: sfora.chojnow@gmail.com. 
6. W razie uznania, że przetwarzanie przez Klub danych osobowych narusza przepisy prawa, Członkom Klubu 

przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

Regulamin korzystania z sali gimnastycznej 
 
1. Sala gimnastyczna przeznaczona jest do prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych. 
2. Opiekę nad salą podczas zajęć powierza się instruktorowi prowadzącemu zajęcia. 
3. Na sali gimnastycznej mogą znajdować się grupy ćwiczące tylko pod opieką instruktora lub prowadzącego zajęcia. 
4. Opuszczenie sali gimnastycznej w czasie zajęć może nastąpić tylko za zgodą instruktora. 
5. Sprzęt i urządzenia znajdujące się na sali mogą być używane wyłącznie pod kierunkiem prowadzącego zajęcia 

instruktora. Wszelkie uszkodzenia sprzętu i urządzeń należy natychmiast zgłaszać opiekunowi. 
6. Za umyślne uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu sportowego odpowiedzialność finansową ponosi sprawca. 
7. Wstęp na salę gimnastyczną odbywa się tylko w odpowiednim stroju i obuwiu sportowym.  
8. Za rzeczy wartościowe pozostawione przez ćwiczących w szatni prowadzący zajęcia nie ponoszą odpowiedzialności. 
9. Korzystający z sali zobowiązani są dbać o porządek na sali gimnastycznej, nie niszczyć sprzętu i urządzeń, 

bezwzględnie przestrzegać poleceń instruktora oraz dbać o porządek w szatni oraz pomieszczeniach towarzyszących. 
10. Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy zdjąć kolczyki, łańcuszki, pierścionki i inne przedmioty mogące stanowić 

przyczynę skaleczenia. 
11. Na sali gimnastycznej nie wolno ćwiczyć w okularach. 
12. W sali gimnastycznej obowiązuje bezwzględny zakaz jedzenia. 
13. O każdym wypadku, kontuzji, skaleczeniu czy nagłym pogorszeniu się samopoczucia należy natychmiast powiadomić 

prowadzącego zajęcia. 
14. Regulamin powyższy dotyczy wszystkich Członków Klubu i ich opiekunów.  
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