
Pszczyna, dn. .............................. r.

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
przyjęcia nowego członka do Miejskiego Klubu Sportowego Iskra Pszczyna

KONTAKT Z RODZICEM/OPIEKUNEM (w celu bezpośredniego kontaktu):
(prosimy o wypełnienie deklaracji drukowanymi literami)

OPIEKUN 1

Imię: .......................................................................................

Nazwisko: ..............................................................................

Tel.: ........................................................................................

E-mail: ...................................................................................

OPIEKUN 2

Imię: .......................................................................................

Nazwisko: ..............................................................................

Tel.: ........................................................................................

E-mail: ....................................................................................

DANE ZAWODNIKA:

Imię: .......................................................................................

Pesel: ......................................................................................

Miejsce ur.: ............................................................................

E-mail: ...................................................................................

Nazwisko: ..............................................................................

Data urodzenia: ......................................................................

Telefon: ..................................................................................

Szkoła: ....................................................................................

Adres zam.: …………………………………………………………………………….................................................................

Poprzedni klub: ……………………………………………………………………………............................................................

Proszę o przyjęcie do MKS Iskra Pszczyna, sekcja: piłka nożna.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz mojego dziecka (w tym wizerunku)
przekazanych Miejskiemu Klubowi Sportowemu Iskra Pszczyna w celu realizacji projektów i działań doraźnych
związanych z działalnością prowadzoną na rzecz członków klubu oraz ich opiekunów i rodziców, a także w celach
informacyjnych, promocyjnych i marketingowych, szczególnie w przypadku udziału w treningach, zawodach i innych
wydarzeniach organizowanych przez Klub. Wyrażam również zgodę na umieszczenie wizerunku swojego i dziecka na
stronie internetowej oraz profilach serwisów społecznościowych Klubu zgodnie z przepisami ustawy o ochronie
danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U.
1994 r. Nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie, publikacji i przetwarzania
wizerunku mojego dziecka, w formie fotografii analogowych i cyfrowych, materiałów video w czasie trwania
treningów, zawodów i innych wydarzeń sportowych organizowanych przez Klub w materiałach promocyjnych i
reklamowych oraz na stronie internetowej i profilach społecznościowych Klubu.

Jako opiekun prawny wyrażam zgodę, aby moje dziecko zostało członkiem MKS Iskra Pszczyna i uczęszczało
na zajęcia sportowe organizowane przez klub w sekcji piłki nożnej. Jednocześnie oświadczam, że moje dziecko jest
zdrowe i nie posiada wad ukrytych, które mogą zagrażać jego zdrowiu i życiu.

* składka członkowska - nie jest formą opłaty za jakąkolwiek usługę świadczoną przez Klub, a świadomym
wsparciem i wyrazem chęci należenia do społeczności MKS Iskra Pszczyna i reprezentowania jego barw. Składka
członkowska obowiązuje członków Klubu przez cały okres trwania w członkostwie, i jest płacona przez cały rok
kalendarzowy, czyli 12 miesięcy w roku, niezależnie do tego, czy zajęcia odbywają się, czy też nie. Jest to opłata za
przynależność klubu, a nie za treningi.



Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Klub Sportowy Iskra Pszczyna ul.
Ks. Bpa. Bogedaina 22, 43-200 Pszczyna. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji działań
prowadzonych na rzecz członków klubu oraz ich opiekunów i rodziców. Odbiorcami danych mogą być podmioty
współpracujące z administratorem w zakresie realizacji celów, na które wyrazili Państwo zgodę, a także podmioty
świadczące usługi w zakresie funkcjonowania systemów informatycznych. Podstawą przetwarzania danych jest
udzielona przez Państwa zgoda oraz przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez czas Państwa
uczestnictwa w klubie. Dane osobowe członków klubu – zawodników, będą przechowywane także w okresie kariery
zawodniczej oraz przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym również mogą podlegać
archiwizacji, w ramach dokumentacji Miejskiego Klubu Sportowego Iskra Pszczyna.

Podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie (w tym wizerunku) jest dobrowolne,
jednakże niezbędne do wpisania dziecka w poczet członków Klubu oraz korzystania z usług i oferty Klubu.

Posiadają Państwo prawo do:

 żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, a także
prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,

 wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

 wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO/PUODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże
niezbędne do przesłania formularz.

Dane kontaktowe administratora danych: Miejski Klub Sportowy Iskra Pszczyna, ul. Bogedaina 22, 43-200
Pszczyna. E-mail: akademia@iskra.pszczyna.pl, klub@iskra.pszczyna.pl.

Przyjmuję do wiadomości i akceptuję:
1. Jednorazową opłatę wpisowego w wysokości 225 zł dokonywaną na poniższe konto Klubu dokonujemy wraz z

opłatą pierwej składki członkowskiej. W ramach opłaty wpisowej dziecko zostanie wyposażone w sprzęt
treningowy Klubu (Regulamin Klubu punkt 23).

2. Miesięczną składkę członkowską* w wysokości 100 zł płatną z góry do 15-go każdego m-ca, zgodnie ze statutem
Klubu i przyjętymi uchwałami na konto klubu. Wysokość składki może ulec zmianie, o czym Klub będzie
informował odpowiednio wcześniej:

PKO BANK POLSKI 62 1020 2528 0000 0202 0309 4406
z dopiskiem: SKŁADKA CZŁONKOWSKA IMIĘ NAZWISKO DZIECKA, ROCZNIK, MIESIĄC/ROK

np.: „Składka członkowska Dawid Nowak, rocznik 2010, 01/2020”

PKO BANK POLSKI 71 1020 2528 0000 0102 0363 4292
z dopiskiem: OPŁATA WPISOWA IMIĘ NAZWISKO DZIECKA, ROCZNIK
np.: „Opłata wpisowa Dawid Nowak, rocznik 2010, wzrost i rozmiar stopy”

W razie nie opłacenia składki członkowskiej w terminie Zarząd Klubu ma prawo do zawieszenia lub
skreślenia z listy członków zawodnika zalegającego z opłatą, zgodnie ze statutem.

....................................................................................................................
(podpis opiekuna prawnego osoby małoletniej)

* składka członkowska - nie jest formą opłaty za jakąkolwiek usługę świadczoną przez Klub, a świadomym
wsparciem i wyrazem chęci należenia do społeczności MKS Iskra Pszczyna i reprezentowania jego barw. Składka
członkowska obowiązuje członków Klubu przez cały okres trwania w członkostwie, i jest płacona przez cały rok
kalendarzowy, czyli 12 miesięcy w roku, niezależnie do tego, czy zajęcia odbywają się, czy też nie. Jest to opłata za
przynależność klubu, a nie za treningi.
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