ZGŁOSZENIE DO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO NAVIGO SEKCJA KATAMARAN

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………. Data urodzenia: ………………………………………
PESEL: ……………………………………… Telefon, e-mail: ……………………………………………………………………………………….
Adres: ……………………………………………………… Numer i adres szkoły:……………………………………………………………….
Zgoda Rodzica lub Opiekuna: Oświadczam, że córka/syn/podopieczna/podopieczny jest zdrowa/y, umie
pływać wpław i może wstąpić do sekcji żeglarskiej „KATAMARAN”. Wyrażam zgodę na przetwarzanie
danych osobowych oraz na wykorzystanie fotografii ze szkoleń żeglarskich, w których bierze udział
moje dziecko/podopieczny dla potrzeb Uczniowskiego Klubu Sportowego NAVIGO. Zobowiązuję się do
opłacania składek członkowskich zgodnych z „Regulaminem opłat klubowych UKS NAVIGO”. Wyrażam
zgodę na samodzielny powrót dziecka z zajęć żeglarskich do domu. Oświadczam, iż dziecko jest
ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków (sporty ekstremalne) i że posiada aktualne
badania sportowo-lekarskie (aktualizacja co 6 miesięcy). Oświadczam, iż jestem świadomy/a, że
żeglarstwo kwalifikuje się do grupy sportów o podwyższonym ryzyku.
Podpis Rodzica / Opiekuna oraz data złożenia deklaracji: ……………………………………………………………………..
dane kontaktowe i adres Rodzica / Opiekuna: …………………………………………………………………………………………….
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych UKS
Navigo, 81-731 Sopot, Bitwy pod Płowcami 67A reprezentowany przez prezesa Jacka Noetzel w celu
realizacji zadania: szkolenia żeglarskie i regatowe.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich
poprawiania.

…………………………………………………………………………………………….
(data i podpis)
Klauzula informacyjna.
Informujemy, że:
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest UKS Navigo, 81731 Sopot, Bitwy pod Płowcami 67A reprezentowany przez prezesa Jacka Noetzel.
2. Celem zbierania danych jest udział w zajęciach dziecka/podopiecznego w klubie UKS Navigo.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a
także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadań szkoleniowych i regatowych.
W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział dziecka/podopiecznego w realizacji zadań szkoleniowych i
regatowych.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko
instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.

