
 

 

GMINNY LUDOWY KLUB  SPORTOWY   NADARZYN 

 
Biuro Sekcji: Hala Sportowa GOS 

ul. Żółwińska 41, 05-830 Nadarzyn 

NIP: 534 21 23 151 REGON: 014892111 

014892111014892111014892111

 

Konto bankowe:     Bank Pekao S.A. :    

73 1240 6380 1111 0010 7067 8083      

 

 

tel / fax 512 541 350 

e mail: d.s.krzeminski@gmail.com 

www.glksnadarzyn.pl    

 
DEKLARACJA 

Wyrażam zgodę na udział mojej córki/podopiecznej* w zajęciach sportowych organizowanych przez Sekcję 

Piłki Siatkowej GLKS Nadarzyn, które będą się odbywać w Szkole Podstawowej w Młochowie/Woli 

Krakowiańskiej*. 

1. Imiona i nazwisko zawodniczki 

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

2. PESEL 

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

3. Miejsce urodzenia (miejscowość, kraj) 

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

4. Kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi* 

4.1.  Telefony 

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

4.2.  Adresy e-mail 

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

5. Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych* 
Wyrażam zgodę na udział mojej córki/podopiecznej w zajęciach treningowych sekcji Piłki Siatkowej GLKS Nadarzyn. 
Zaświadczam o braku przeciwwskazań zdrowotnych córki do uprawiania piłki siatkowej. Wyrażam zgodę na upublicznianie 

wizerunku mojej córki (promocja zdrowego trybu życia np. zdjęcie z zajęć na plakacie czy profilu sekcji na portalu facebook). 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych danych osobowych podanych w deklaracji zawodniczej przez 

GLKS Nadarzyn celów organizacyjnych wewnątrz klubu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. Nr 101 z 2002r., poz. 926 z późń. zm.). 

Administratorem danych osobowych jest GLKS Nadarzyn z siedzibą w Nadarzynie 05-830, przy ul. Żółwińskiej 41. Dane osobowe 
wykorzystywane są jedynie w celu organizacji pracy. Dane osobowe będą przechowywane do odwołania zgody lub rozwiązania 
relacji z klubem. 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. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa 
do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO. Podanie danych osobowych jest warunkiem 
udziału w zajęciach treningowych. 

Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 
udziału w zajęciach treningowych. 
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

 
 Data oraz podpis rodzica/opiekuna prawnego* ………………………………………………………………………….………………. 
 

 

 

 

*Niepotrzebne skreślić 

http://www.glksnadarzyn.pl/

