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DEKLARACJA WSTĘPNA UCZESTNICTWA  W ZAJĘCIACH BKS STAL

DANE UCZESTNIKA ZAJĘĆ:

Imię i nazwisko..........................................................................................................

Data i miejsce urodzenia ….......................................................................................

Adres zamieszkania.....................................................................Pesel......................................

Szkoła..................................................................................................................................

Telefon opiekuna prawnego …............................................telefon dziecka …..................................
Adres e-mail uczestnika, członka rodzica lub opiekuna prawnego (jeśli wyraża zgodę na przesyłanie 
informacji klubowych), 

CZYTELNIE ...............................................................................................................

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

Podpis 

Oświadczam, że nie są mi znane jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne do uczestnictwa  w zajęciach ruchowych  i mogę
uczestniczyć w  treningach i zawodach wg ustalonego harmonogramu. Oświadczam również, iż w razie nieszczęśliwego wypadku
(urazu)  w  trakcie  treningu  biorę  pełną  odpowiedzialność.  Wyrażam  zgodę  na  umieszczanie  podanych  danych  osobowych
w zbiorze danych BKS Stal i partnerów, ich wykorzystywania dla potrzeb BKS Stal stosownie do art.24.ust 1pkt 2 ustawy z dnia
29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U.133 poz 883). Akceptuję Regulamin  BKS Stal.. Wyrażam zgodę do publikacji
wizerunku  w  materiałach  klubowych  i  promujących  klub  BKS  Stal.  Jestem  świadomy/a  ,że  udział  w  treningach  ,zajęciach,
imprezach sportowych i zawodach wiąże się z niebezpieczeństwem ,akceptuję ryzyko ewentualnego wypadku i nie będę wnosił
jakichkolwiek  roszczeń  z  nim  związanych  wobec  stowarzyszenia  BKS  STAL  i  partnerów.  Jednocześnie  wyrażam  zgodę  na
udzielenie pierwszej pomocy  jeśli taka potrzeba zaistnieje.

..........................................................
                                                  data i czytelny podpis uczestnika zajęć

*niepotrzebne skreślić / skreślić w przypadku wypełniania własnego zgłoszenia

BIALSKI KLUB SPORTOWY “STAl”
ul. Rychlińskiego 19, 43-300 Bielsko-Biała

bksstal.pl



Polityka prywatności- RODO
 

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. przepisów zgodnie z art. 13
ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Bialski Klub Sportowy “Stal” z siedzibą ul. Rychlińskiego 19,  43-300 
BIELSKO-BIAŁA  NIP : 5470172072  REGON:001040958 

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności związanych z działalnością klubową, w 
szczególności: przyjęcia i realizacji zleceń, zgłoszeń, licencji, dotacji, programów organizowanych przez samorządy, 
jednostki publiczne, pozyskiwanie środków sponsorskich i itp. oraz podczas tworzenia umów i wystawiania faktur na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz c RODO – wszystkie czynności związane z działalnością klubową
3. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Zapewniamy również Państwa, że dane nie będą sprzedawane lub w inny 
sposób przekazywane innym podmiotom do celów komercyjnych, chyba, że osoba, której dane dotyczą udzieli na to zgody.
4. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Państwa zgody.
5. Do Państwa danych osobowych w celach niekomercyjnych, mogę mieć dostęp nasze podmioty przetwarzające jak 
kancelaria prawna, biuro podatkowe, firmy windykacyjne i ubezpieczeniowe, dostawcy, firmy kurierskie i 
transportowe,podmioty, organizujące zawody, obozy sportowe lub zgrupowania sportowe, Polskie Związki Sportowe, tylko 
i wyłącznie w celu realizacji umów oraz firmy współpracujące przy realizacji kampanii marketingowych.
6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa 
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8. Jeżeli nie życzą sobie Państwo, aby Bialski Klub Sportowy “Stal” w dalszym ciągu przetwarzał Państwa dane osobowe, 
prosimy niezwłocznie o informację .W przypadku nieotrzymania informacji Klub będzie traktował to jako wyrażenie zgody
na dalsze przetwarzanie Państwa danych
9. Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i 
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, 
zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Zgoda: ……………………………….dnia: ……………………….


