
 

                                                             Deklaracja członkowska  

                          Uczniowskiego Klubu Sportowego Szkoła Pływania 23 Lublin 

 

 
 

Ja, niżej podpisany(a) .....................................................................proszę o przyjęcie mnie na członka zwyczajnego 

Uczniowskiego Klubu Sportowego Szkoła Pływania 23 Lublin.  

Znany mi jest statut i regulamin klubu. 

Zobowiązuję się do aktywnego uczestnictwa w życiu klubu oraz przestrzegania uchwał i postanowień jego władz. 

 

                                                                                      ..................................................... 
                                                                                                   (własnoręczny podpis ) 

Dane osobowe dziecka: 

 

1. Imię i nazwisko:...................................................................................... 

2. Data i miejsce urodzenia:........................................................................  

 

3. PESEL.................................................................................................... 

 

4. Miejsce zamieszkania:............................................................................ 

Dane osobowe rodziców/opiekunów: 

1. Imię i Nazwisko................................................................................. 

 

2. Nr telefonu………………………………………………………….. 

 

3. Poczta e-mail...................................................................................... 

 

Oświadczam, że znany mi jest statut i regulamin Uczniowskiego Klubu Sportowego Szkoła Pływania 23 

Lublin. Wyrażam zgodę na przystąpienie mojego dziecka do Uczniowskiego Klubu Sportowego Szkoła 

Pływania 23 Lublin oraz na uczestnictwo w zajęciach i zawodach sportowych. Jednocześnie stwierdzam, że 

stan zdrowia dziecka pozwala na udział w zajęciach o charakterze sportowym. Zobowiązuję się również do 

uiszczania opłat związanych z przynależnością do sekcji pływackiej. Wyrażam zgodę na wykorzystanie danych 

osobowych i wizerunku mojego dziecka na potrzeby Klubu (listy startowe, galeria, itp.)  

  
 

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

                                                                                           ( podpis rodziców/ opiekunów) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zwanym dalej RODO informujmy, że:  

 



1. Administratorem danych osobowych jest Uczniowski Klub Sportowy Szkoła Pływania 23 Lublin z siedzibą 

w Lublinie telefon: 505150271 email: szkolaplywania@uks23lublin.pl 

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda. 

3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów statutowych  oraz w sprawach bieżących do kontaktu  

z członkami Uczniowskiego Klubu Sportowego Szkoła Pływania 23 Lublin. 

4. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż to jest koniecznie. 

5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 

zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres 

mailowy szkolaplywania@uks23lublin.pl 

6. Podanie danych osobowych jest wymagane od członków Uczniowskiego Klubu Sportowego Szkoła 

Pływania 23 Lublin. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do innych odbiorców jak również państwa 

trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych.. 
           

 

 

 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA                                                              (podpis rodziców/ opiekunów)                                                                                                                                                                                                                    
 

                                                                                                

  

                     


