
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 
__________________________________________________________________________________________ 
 

Bytom, dn……………20…. 

Deklaracja wstąpienia do Uczniowskiego Klubu Sportowego „ Na Fali Bytom” 

 

Ja niżej podpisana (y) ……………………………………………………………………………………………..……. 

proszę o przyjęcie mnie na członka zwyczajnego klubu. 

Zobowiązuję się do aktywnego uczestnictwa w życiu Klubu oraz przestrzegania uchwał i postanowieo władz Klubu. 

 

My rodzice – zobowiązujemy się do regularnego wpłacania składek na konto klubu: 

ING Bank Śląski 19105012301000002322332228 

W wysokości i na zasadach określonych przez Walne Zebranie Klubu. 

 

 

 

………………………………  ………………………………       ……………………………………….... 
   podpisy rodziców              własnoręczny podpis zawodnika 

 
DANE OSOBOWE DZIECKA: 

 

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

 

2. Data ur.   ......................................................... 3. Nr Pesel ......................................................... 

 

4. Adres zamieszkania  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

5. Numer Tel   ......................................................... 6. Adres email ......................................................... 

 

RODO 

Przyjmuję do wiadomości i zgadzam się z tym, że: 
- Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach celów statutowych jest Uczniowski Klub Sportowy Na Fali Bytom  z siedzibą 

w Bytomiu przy ul. Reptowskiej 86; 
- Dane osobowe są przetwarzane w celu rejestracji , w celu uczestniczenia w zawodach krajowych i międzynarodowych organizowanych 

przez PZP oraz Okręgowy Związek Pływacki oraz w celu realizacji programów sportowych i treningowych organizowanych i koordynowanych 
przez Polski oraz Okręgowy Związek Pływacki oraz UKS Na Fali Bytom. Podanie w tym celu koniecznych i adekwatnych danych jest nieodzowne; 

- Administrator danych nie udostępnia danych osobowych żadnym odbiorcom, z wyjątkiem organów i instytucji uprawnionych do tego 
na podstawie szczególnych przepisów prawa. Dane są chronione z najwyższą starannością i zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami 
prawa w tym zakresie; 

- Wiem, że mój udział w akcjach szkoleniowych, zgrupowaniach, w zawodach może wiązad się z przetwarzaniem mojego Wizerunku i tym samym 
upoważniam UKS Na Fali Bytom do rozpowszechniania Wizerunku w celach informacyjnych i promocyjnych poprzez udostępnienie Wizerunku 
bez ograniczeo czasowych oraz terytorialnych, w szczególności w celu zamieszczenia Wizerunku w mediach zewnętrznych oraz w mediach 
wewnętrznych, w związku z realizacją celów statutowych UKS Na Fali Bytom i prowadzoną działalnością z zakresu organizowania i prowadzenia 
współzawodnictwa sportowego w sporcie pływackim; 

- Mam świadomośd prawa dostępu do swoich danych i ich poprawiania, a w przypadku zmiany swoich danych osobowych zobowiązuje 
się do niezwłocznego powiadomienia o tym Administratora danych. 

 

 

 

…………………………………………………………  ……………………………………………………………………………..............…………………………….….. 
(miejscowośd, data)       ( imię, nazwisko )   ( podpis )   

        (zawodnika niepełnoletniego reprezentuje jego opiekun prawny) 
 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Uchwałą Zarządu UKS „ Na Fali Bytom” z dnia……..……………… przyjęto w/w na członka zwyczajnego Klubu. 

 

 

 ……………………………………..  
data i podpis Prezesa Zarządu 


