
Klub Sportowy Koziołek PoznańKlub Sportowy Koziołek Poznań

DEKLARACJA

CZĘŚĆ A
Imię zawodnika: Nazwisko zawodnika:

Data urodzenia zawodnika:

- -
Miejsce urodzenia / miasto: Pesel:

Obywatelstwo: Miejsce zameldowania / miasto: Miejsce zameldowania / kod pocztowy:

-

Miejsce zameldowania / ulica: Miejsce zameldowania / numer domu: Miejsce zameldowania / numer lokalu:

Telefony kontaktowy 1: Telefony kontaktowy 2: Adres e-mail:

CZĘŚĆ B

Oświadczenie wnioskodawcy:
a) Oświadczam, że znany jest mi Regulamin Klubu Sportowego Koziołek Poznań.
b) Deklaruję chęć uczestnictwa syna / córki w zajęciach sportowych Klubu Sportowego Koziołek Poznań.
c) Zobowiązuję się do opłacania miesięcznej składki członkowskiej w wysokości określonej w Regulaminie Klubu Sportowe-

go Koziołek Poznań.
d) Zobowiązuję się do zwrotu sprzętu sportowego, zakupionego z funduszy Klubu Sportowego Koziołek Poznań, w przypadku

rezygnacji z uczęszczania na zajęcia.
e) Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego dziecka, zarejestro-

wanych podczas treningów, meczów, obozów, turniejów i innych zajęć organizowanych przez Klub Sportowy Koziołek
Poznań.

CZĘŚĆ C

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego
przepływu takich  danych oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE,  przekazujemy informacje  dotyczące  danych
osobowych. Rozporządzenie to będzie stosowane równolegle we wszystkich państwach Unii Europejskiej i ma na
celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na tym obszarze.
Klub  Sportowy  Koziołek  Poznań,  z  siedzibą  w  Poznaniu,  przy  ulicy  Gdańskiej  1,  jest  tymczasowym
administratorem danych osobowych Państwa oraz Państwa Dzieci, tj. imion i nazwisk, adresu zameldowania, nr
PESEL, nr telefonu oraz adresu e-mail, pozyskanych za pośrednictwem dowolnego środka komunikacji (Internet,
telefon, poczta elektroniczna i tradycyjna, kanały social media, spotkania bezpośrednie, itp.). 
Państwa dane osobowe będą przechowywane:
a) od momentu złożenia deklaracji,
b) przez okres trenowania w klubie,
c) przez okres do 5 lat, liczonych od dnia rezygnacji z przynależności do klubu.
Przez  cały  okres  przechowywania  i  przetwarzania  danych  mają  Państwo  prawo  wglądu  do  swoich  danych
osobowych,  do  ich  sprostowania,  wniesienia  sprzeciwu  wobec  dalszego  przetwarzania,  cofnięcia  zgody,
usunięcia bądź ograniczenia ich przetwarzania.
Zapoznałam/łem się z treścią informacji, akceptuję jej zapisy i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych w celach administracyjnych przez KS Koziołek Poznań i jego partnerów.

Data złożenia deklaracji:

- -

Podpis rodzica / opiekuna:

Klub Sportowy Koziołek Poznań
ul. Gdańska 1, 61-123 Poznań, tel: 796 604 340 

web: www.koziolekpoznan.pl, mail: info@koziolekpoznan.pl

http://www.koziolekpoznan.pl/

