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Deklaracja  zawodnika 
 

 
Dane dziecka – osoby uczestniczącej w zajęciach: 

 
1. Nazwisko i imię:………………………………………………………………. 

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

3. Adres zamieszkania:…………………………………………………………… 

4. Szkoła (nr, adres, klasa):………………………………………………………. 

5. PESEL:………………………………………………………………………… 

Dane rodzica/opiekuna: 
 

1. Nazwisko i imię: ……………………………………………………….…….… 

2. Adres zamieszkania:...………………………………………………………….. 

3. Telefon komórkowy: …………………………………………………….…….. 

4. Adres e-mail: …………………………………………………………………… 

Oświadczenie wnioskodawcy: 
 

1. Niniejszym oświadczam, że znane mi są cele i kierunki działania Stowarzyszenia Piłkarskiego 

ZAWISZA, zwanego dalej Stowarzyszeniem, oraz że zapoznałem się, akceptuję i zobowiązuję się 

przestrzegać Regulamin Stowarzyszenia Piłkarskiego ZAWISZA.  
2. Deklaruję chęć uczestnictwa syna w zajęciach sportowych organizowanych przez Stowarzyszenie.  
3. Zobowiązuję się do opłacania miesięcznej składki zawodnika w wysokości określonej przez władze 

statutowe Stowarzyszenia. 
 

4. Zobowiązuję się do zwrotu sprzętu sportowego, zakupionego z funduszy Stowarzyszenia, w przypadku 

rezygnacji z uczęszczania na zajęcia, lub do uregulowania należności za sprzęt. 
 

5. Jako prawny opiekun dziecka, wyrażam zgodę na jego uczestnictwo w zajęciach sportowych, meczach, 

obozach i turniejach.  
  

6. Oświadczam, że nie istnieją przeciwwskazania lekarskie w uczestnictwie mojego dziecka w zajęciach 

sportowych. Jednocześnie zobowiązuję się dostarczyć w ciągu miesiąca Stowarzyszeniu Piłkarskiemu 

ZAWISZA badania lekarskie mojego dziecka przeprowadzone w przychodni sportowej. 

7. Niniejszym zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka przez 

Stowarzyszenie Piłkarskie "ZAWISZA" z siedzibą w Bydgoszczy (85-684) przy ul. Skromnej 8,  

KRS: 0000154726, e-mail: biuro@zawisza.bydgoszcz.eu., będące administratorem danych osobowych, 

w tym przetwarzanie danych zawartych w niniejszej deklaracji, informacji o osiągnięciach sportowych 

dziecka, danych o stanie zdrowia oraz wyników badań lekarskich na potrzeby realizacji celów 

statutowych Stowarzyszenia Piłkarskiego ZAWISZA, w tym na przekazanie danych dziecka do 

Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej z siedzibą w Bydgoszczy (KPZPN), którego członkiem jest 

Stowarzyszenie, celem uczestnictwa w rozgrywkach piłkarskich.  

 

 

 

 

 



8. Wyrażam zgodę na nieodpłatne umieszczanie podstawowych danych dziecka (imię i nazwisko) wraz  

z jego zdjęciem na portalach internetowych Stowarzyszenia oraz rozpowszechnianie przez 

Stowarzyszenie wizerunku utrwalonego w trakcie imprez sportowych za pomocą urządzeń 

rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach 

społecznościowych (m.in. facebook) i stronach internetowych Stowarzyszenia, w materiałach 

informacyjnych oraz promocyjnych Stowarzyszenia. Ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany, 

iż rejestracja meczów z udziałem drużyny Stowarzyszenia jest obowiązkiem wynikającym z uczestnictwa 

Stowarzyszenia z rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez KPZPN. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna  

z brakiem możliwości bycia zawodnikiem Stowarzyszenia. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym 

momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych, którego 

dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. 

10. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, z którymi Stowarzyszenie współpracuje w zakresie 

działalności statutowej. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowych. 

11. Dane osobowe będą przechowywane przez Stowarzyszenie przez okres 10 lat, licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 21 lat, tj. utraci status młodzieżowca w rozumieniu 

regulaminu rozgrywek KPZPN. 

12. Mam prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.

 

 
 

 

Miejscowość, data

 

 

 

 

 

 

 

Podpis rodzica/opiekuna 
 

 


