
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
– osoby poniżej 16 roku życia

Wieliczka, dnia  ……………………….…….

Ja, niżej podpisany(a) ………..………………………………………………………proszę o przyjęcie 

mnie na Członka Zwyczajnego Stowarzyszenia Solne Miasto Wieliczka

Znane mi są postanowienia statutu, cele, zadania klubu i zobowiązuje się do aktywnego 

uczestniczenia  w życiu stowarzyszenia - klubu oraz przestrzegania uchwał i postanowień władz 

stowarzyszenia - klubu. 

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

Dane Osobowe   (czytelnie drukowanymi literami)  :

1. Imię i nazwisko ……………………………………………………………………….

2. Data urodzenia ……………………………………………………………………….

3. Miejsce urodzenia ……………………………………………………………………….

4. Miejsce zamieszkania ……………………………………………………………………….

5. PESEL ……………………………………………………………………….

6. Nazwa szkoły ……………………………………………………………………….

_______________________________________________________________________________

Oświadczenie rodziców

1. Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Statutu Stowarzyszenia Solne Miasto 
Wieliczka. Zgadzam się na uczestnictwo mojego dziecka jako członka stowarzyszenia - klubu w 
zajęciach sportowych na zasadach określonych przez władze tegoż stowarzyszenia.
2. Jednocześnie oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich do uprawiania deklarowanej 
dyscypliny sportu przez moje dziecko. 
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie  wszystkich zawartych danych osobowych  dla potrzeb 
niezbędnych do funkcjonowania przez wymienione Stowarzyszenie w rozumieniu Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem.
4. Zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
(Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.), wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie, 
wykorzystanie i powielanie zdjęć oraz nagrań video dziecka ,wykonanych podczas wydarzeń 
związanych z działalnością statutową Klubu (treningi, zawody, obozy). 

Informujemy, że Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Pani/Pana

danych osobowych jest Stowarzyszenie Solne Miasto Wieliczka, ul. Tadeusza Kościuszki 15, 32-020 Wieliczka.

Pozyskane przez Administratora dane osobowe oraz wizerunek będą przetwarzane w celach marketingowych w 

zakresie promocji Klubu oraz wydarzeń organizowanych przez Klub w szczególności na stronach internetowych, 

portalach społecznościowych, wysyłanych newslettera o działalności Klubu. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda 

osoby, której dane dotyczą. 

Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania

danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od 



Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo 

do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na 

przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. W celu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w tym wizerunku należi złożyć pisemny wniosek do Zarządu Klubu. Wycofanie zgody nie ma wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do 

Organu Nadzorczego [po 25 maja 2018 r.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych]. Dane osobowe zastały 

pozyskane na podstawie samodzielnie złożonej deklaracji.

Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego: …………………………………………………………

Nr telefonu ...............................................................................................................................................

e-mail: ………………………………………………………………………………………………....................

 …………………………………………………………….
    (podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

WYPEŁNIA ZARZĄD STOWARZYSZENIA – KLUBU:

1. Uchwałą Zarządu Klubu  z dnia……………………………………………………………...

Przyjęto w/w na Członka Zwyczajnego Solne Miasto Wieliczka

2. W/wym Członka Zwyczajnego:

 zarejestrowano dnia………………………………………………………………………

 wyrejestrowano dnia …………………………………………………………………….. 

z powodu …………………………………………………………………………………..  
                                                                                  (wpisać przyczynę)

……………………………………….
    (data i podpis Sekretarza lub Prezesa)


