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Bytom ul. Łużycka 90 Tel. 281 - 77 -71   www.judobytom.pl poczta@judobytom.pl  

 

DEKLARACJA CZŁONKA KLUBU - niepełnoletni 
 

1. Nazwisko ……………………………………Imię …………………….. 
Dotyczy dziecka zapisanego 

2. Data i miejsce urodzenia ………………………………………………… 
Dotyczy dziecka zapisanego 

3. Miejsce zamieszkania ……………………………………………………. 
Dotyczy dziecka zapisanego 

 
4. Adres e – mail rodziców do dostarczania korespondencji elektronicznej:  
 
…………………………………………………… 

 
5. Telefon kontaktowy rodziców do dostarczania korespondencji SMS   
 
………………….………………………………. 

 
Ja niżej podpisany deklaruję przystąpienie w poczet członków klubu. Stwierdzam, że znany mi jest Regulamin 
Klubu, Statutu Klubu i Regulamin opłacania składek członkowskich i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 
 
 
Bytom dnia …………………………………..         ………………………………… 
                                       Podpis osoby pełnoletniej 

Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych /dotyczy osób niepełnoletnich do 18 lat// 
 
 My niżej podpisani wyrażamy zgodę na przynależność syna/córki do GKS "Czarni" Bytom. 
Jednocześnie stwierdzamy, że znany  jest nam Regulamin Klubu, Statutu Klubu i Regulamin opłacania składek 
członkowskich i zobowiązujemy się do jego przestrzegania i systematycznego opłacania składek 
członkowskich.  
 Informujemy o przebytych szczególnych chorobach i dolegliwościach dziecka : 
 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 
Bytom dnia …………………………………..  ………………………………… 
                             Podpisy rodziców lub opiekunów prawnych 
Uwaga!! 
GKS "Czarni" informuje, że wszystkie osoby trenujący w naszym klubie które podpisały deklarację  
członkowską i opłacają składki członkowskie są ubezpieczone przez klub na kwotę 5000 zł. W/w kwota 
ubezpieczenia nie jest kwotą wysoką, co związane jest z dużą ilością ćwiczących oraz dużymi kosztami 
ubezpieczenia ponoszonymi przez klub. Istnieje możliwość dodatkowego ubezpieczenia wg indywidualnych 
możliwości. 
 
Uwaga ! 
Zebranie organizacyjne dla rodziców zapisanych dzieci odbędzie się w dniu 23.09.2021 
o godzinie 17.00 w hali judo GKS „Czarni” Bytom ul. Łużycka 90. Zajęcia dla dzieci        
i młodzieży z  nowych grup rozpoczynają się od dni 4.10.2021. 

 
 
 
 
 
 
 



 
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH 

OSOBOWYCH. 
 

 
na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119 z dn. 04.05.2016, s.1 dalej - RODO 
 

6. Administrator. 
Administratorem Państwa danych jest: GKS Czarni Bytom, z siedzibą w Bytomiu przy ul. 
Łużyckiej 90. 
Z Administratorem można skontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej jak i 
elektronicznej pod adresem: poczta@judobytom.pl 

 
2. Cel przetwarzania danych. 

GKS Czarni Bytom przetwarza dane osobowe w celach statutowych, wypełniania obowiązków 
prawnych, promocyjnych i informacyjnych, w innych przypadkach w zakresie i celu określonym we 
wcześniej udzielonej zgodzie 
 

3. Jaki dane są przetwarzane przez klub. 
Przetwarzamy przede wszystkim dane związane z przynależnością do klubu i zawarte w deklaracji 
członkowskiej tj.: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, dane adresowe, dane kontaktowe, w tym 
do Rodziców lub Prawnych Opiekunów dziecka będącego członkiem Klubu. 
 
Powyżej wymienione dane są podawane dobrowolnie, są jednak niezbędne do uzyskania  
i zachowania członkostwa w klubie.  
 

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych. 
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art.6 ust. 1a RODO oraz zapisy ustawy z dnia z dnia 25 
czerwca 2010 r. o sporcie. 
W przypadku przetwarzania danych osobowych, którego podstawę stanowi zobowiązanie prawne 
klubu podstawą prawną przetwarzania danych jest art.6 ust.1c RODO. 
 
5. Komu mogą być przekazywane Państwa dane. 
W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych w pkt. 2 Państwa dane mogą być 
przekazywane: 
 
- organom administracji państwowej i samorządowej 
- podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy 
publicznej w zakresie i celach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa 
- organizacjom sportowym, w tym klubom, związkom okręgowym i krajowym 
- podmiotom obsługującym klubowe systemy informatyczne 
 
6. Jak długo przetwarzane są dane. 
Państwa dane są przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych  
w pkt. 2, a po tym okresie, przez czasy wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
 
Po utracie członkostwa w Klubie dane przetwarzane będą do czasu przedawnienia roszczeń,  
a w dalszym okresie w formie zanonimizowanej w celach statystycznych. 

 
7. Przysługujące prawa 

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu, informacji, prawdo do sprostowania 
danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, jeśli uzna, że jej dane są przetwarzane w sposób niewłaściwy. Właściwym organem jest 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych , Warszawa 00-193, ul. Stawki 2, tel. 22/531 03 00 

 
Bytom dnia …………………………………..  ………………………………… 
                             Podpisy rodziców lub opiekunów prawnych 

   


