
Deklaracja Członkowska 
Klub Piłkarski Polonia 1912 Leszno 

Oświadczam, że znana jest mi treść Statutu Klubu Piłkarskiego Polonia
1912 Leszno. W pełni akceptuję  jego postanowienia. Wyrażam wolę postępowania
zgodnie  z  zawartymi  w  nich  zasadami  i  zgłaszam  chęć  przystąpienia  –  mojego
dziecka*  do  Klubu  Piłkarskiego  Polonia  1912  Leszno  w  charakterze  członka
uczestnika.  Jednocześnie  zgłaszam uczestnictwo -  mojego dziecka*  w zajęciach
sportowych organizowanych przez klub na zasadach określonych w REGULAMINIE .
Zobowiązuje się do regularnego opłacania składek członkowskich na zasadach i w
wysokości ustalanej przez Zarząd oraz wspierania funkcjonowania klubu.

DANE ZAWODNIKA (prosimy o czytelne wypełnienie, drukowanymi literami)

Imię i Nazwisko ………………………………………………………………………..

PESEL ……………………………, miejsce urodzenia …………………………….

Adres zamieszkania (kod pocztowy, miejscowość, ulica i numer budynku)
…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

Szkoła ………………………………………………………………………………….

Telefon zawodnika …...........................................................................................

Telefon rodzica/opiekuna ….................................................................................

Oświadczam,  że  nie  znam  przeszkód  zdrowotnych  do  udziału  mojego  dziecka  w  treningach
sportowych.

.................................................. ..................................................
            data                           podpis pełniletniego zawodnika lub rodzica/opiekuna

Wypełnia Zarząd Klubu Piłkarskiego Polonia 1912 Leszno 

Data przyjęcia w poczet członków 

Leszno dnia .....................................
Podpisy osób upoważnionych (Prezes lub dwóch Vice Prezesów) :

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



Leszno, dnia …............................
………………………
          /pieczęć administratora/

   
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH CZŁONKA

STOWARZYSZENIA
PEŁNOLETNIEGO/NIEPEŁNOLETNIEGO*

………………………………..
/imię i nazwisko członka stowarzyszenia- zawodnika/

Na podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  a  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (EU)
2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016r.  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  osobowych),
wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  moich/mojego  dziecka,  w  tym
rozpowszechniania  w  zakresie  imienia,  nazwiska,  wizerunku,  wieku,  danych  dot.  stanu
zdrowia w zakresie  wynikającym z orzecznictwa sportowego oraz ewentualnych kontuzji,
miejsca zamieszkania, drużyny, szkoły przez Administratora:

L.p. CEL PRZETWARZANIA TAK NIE POPIS

1 W celach związanych z funkcjonowaniem klubu, 
udziałem w rozgrywkach, zawodach, obozach, 
zgłoszeniach do związków sportowych, 
prowadzenia rozliczeń finansowych, zgłaszania 
ubezpieczeń.

2 W celu prowadzenia strony internetowej oraz 
mediów społecznosciowych (facebook, Instagram, 
Twitter)

3 W celu prowadzenia akcji zwiększających 
rozpoznawalność klubu;

4 W celu tworzenia broszur reklamowo-
informacyjnych

5 W celu wytworzenia legitymacji klubowych;

6 W celu publikacji medialnych o udziale w 
zawodach sportowych i innych wydrzeniach 
zwiazanych z funkcjonowaniem klubu;

7 W ramach prowadzonych tablic informacyjnych;
 Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, ze zapoznałem się z informacją o celach i
sposobach przetwarzania danych osobowych  oraz prawie dostępu do treści swoich danych i
prawie ich poprawiania. 
Ponadto administrator poinformował mnie, że:
-  niniejsza  zgoda  może  zostać  cofnięta  w  dowolnym  momencie  poprzez  złożenie
oświadczenia  w tej  samej  formie,  w jakiej  zgoda została  wyrażona.  Wycofanie zgody nie
wpływa na zagodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem;
-  dane  osobowe  przetwarzane  na  podstawie  niniejszej  zgody  nie  będą  podlegały
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Zwrcamay  także  uwagę,  że  specyfika  prowadzenia  klubu  w  tym  zwłaszcza  konieczność
dokumentowania niektórych kwesti w celach dowowodywych np. związanych z transferami
zawodników,  wymaga aby pewne dane były przechowywyane i przetwarzane także przez
wiele lat po ustaniu członkowstwa w klubie.

..............................................................
(podpis pełnoletniego członka lub przedstawiciela ustawowego)
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