
Nowosądecki Klub Sportowy
KARATE KYOKUSHIN
Nowy Sącz ul. Nadbrzeżna 34
tel. 18 443-85-31,  606-748-673     www.karate-nowysacz.pl  

    Klub posiada licencję  Polskiego Związku Karate

KLUBOWA DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

DANE OSOBOWE UCZESTNIKA TRENINGÓW:

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

data urodzenia ...........……………..…… tel...........……..…...………

adres zamieszkania ............……………………………..…………....……

E-mail ……...………...………………………………………

tel. komórkowy Rodziców  ……….………………………………………..

Wypełnienie danych i klauzuli RODO (załącznik-str.2) jest obowiązkowe.

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

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

PESEL……..……...………

Zaświadcza się o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu karate oraz 
udziału w Klubowych zawodach i obozach sportowych.

....................................      .....................................................................
data podpis i pieczęć lekarza

Regulamin Nowosądeckiego Klubu Sportowego Karate Kyokushin.

1. Uczestnicy zajęć zobowiązani są  złożyć Deklaracje i klauzule RODO   przed
rozpoczęciem  treningów w Klubie. Deklaracja traci ważność po 3 latach.
2. Osoby  nie  posiadające  aktualnych  składek  członkowskich  i  wymaganych
deklaracji  Klubowych i  klauzuli  RODO nie mogą uczestniczyć w treningach,  w
egzaminach na stopnie kyu oraz reprezentować Klub na zawodach sportowych.
3. Składki  członkowskie  należy  uregulować  przed  1-szym  treningiem  danego
miesiąca. Składki członkowskie nie podlegają zwrotowi.
4. Nie  uiszczenie  składki  członkowskiej  za  3  kolejne  miesiące  powoduje
automatycznie skreślenie z członkostwa w Klubie.
5. Uczestnicy  powinni posiadać własne środki opatrunkowe oraz  apteczkę.
6. Od uczestnika zajęć wymagana jest punktualność i zdyscyplinowanie.
7. Klub nie ponosi odpowiedzialności za zbędne przedmioty na treningach m.in.
telefony  komórkowe,  pieniądze,  biżuterię,  zegarki  itp.  pozostawione  w
szatniach i salach gimnastycznych na treningach, egzaminach  i zawodach.           

     8.  Za zniszczenie sprzętu sportowego, wyposażenia sali ćwiczeń, szatni i łazienek
Klub będzie się domagał zwrotu kosztów naprawy lub zwrotu zniszczonego mienia.
9. Oświadczam, że nie będę rościł żadnych pretensji do organizatora, kadry    szko-
leniowej Klubu i współuczestników zajęć sportowych z tytułu odniesionych pod-
czas treningów urazów i kontuzji.
10. Uczestnicy treningów powinni posiadać własne ubezpieczenie NNW.

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania wizerunku – zgoda
Zgodnie z klauzulą informacyjną RODO dla członka stowarzyszenia pkt. 4, wska-
zujemy:

Dane osobowe w zakresie wizerunku będą przetwarzane w celu informacyjnym,
promocyjnym/reklamowym  Klubu,  publikacji  wizerunku  na  stronie  internetowej
Klubu i podmiotów współpracujących, mediach, prasie, tablicach informacyjnych,
gablotkach w pomieszczeniach Klubu, na podstawie zgody w oparciu o art. 6 ust. 1
lit. a) RODO.                                                                               

Oświadczam że, akceptuję  „Regulamin Klubu” oraz wyrażam zgodę dot.
przetwarzania wizerunku własnego lub syna/córki uczestników treningów a
także  wyrażam zgodę na udział   syna/córki  w treningach i  w rywalizacji
sportowej organizowanej zgodnie z przepisami.

            ...........................        .....................................................................……......................
                                 data czytelny podpis uczestnika pełnoletniego lub  Rodzica/Opiekuna prawnego
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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA CZŁONKA STOWARZYSZENIA  
                                                                    

                   dotyczy:………………………………………………………………. 
             
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja
2018r  (Dz.U.  z  2018  poz.  1000)  w  sprawie  ochrony  osób  fzycznych  w  związku  z
przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich
danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie
danych) - dalej RODO informujemy, że:
1. Administratorem  danych  osobowych  członków  Klubu  tj.  uczestników  zajęć

sportowych w tym nieletnich jest Stowarzyszenie Nowosądecki Klub Sportowy
Karate Kyokushin.

2. Administrator  danych  nie  jest  zobowiązany  do  powołania  inspektora  ochrony
danych. Administrator danych nie powołał inspektora ochrony danych. Kontakt do
administratora danych:  tel. 18 4438531

3. Dane osobowe członków Klubu, uczestników zajęć w tym nieletnich przetwarzane
są w celach:
realizacji zadań statutowych Administratora, członkostwa w Klubie,
budowania dobrego wizerunku Administratora, techniczno-organizacyjnych.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: 
 przetwarzanie  danych  osobowych  jest  niezbędne  do  wykonania  zadań

realizowanych 
w interesie publicznym i  odbywa się na podstawie artykułu 6 ust.  1 lit.  e)
RODO,

 przetwarzanie  danych osobowych jest  niezbędne do celów wynikających z
prawnie  uzasadnionych  interesów  realizowanych  przez  Administratora  w
związku  z  prowadzoną działalnością  statutową i  odbywa się  na  podstawie
artykułu 6 ust. 1 lit. f) RODO,

 przetwarzanie danych wizerunkowych odbywa się  na podstawie wyrażonej
przez Pani/Pana zgody, tj. na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. a) RODO, 

 przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze w zakresie dokumentowania zdarzeń
gospodarczych  dla  celów  podatkowych  i  rachunkowych  i  odbywa  się  na
podstawie artykułu 6 ust. 1 lit c) RODO.

5. Dane  osobowe  mogą  być  udostępnione/powierzone  wyłącznie  podmiotom
uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a

także  współpracownikom  Administratora,  zewnętrznemu  biuru  rachunkowemu  oraz
frmom ubezpieczeniowym w przypadku wykupienia polisy ubezpieczeniowej.

6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji  ww. celów
oraz  obowiązków  archiwalnych  i  statystycznych,  jak  również  dla  udokumentowania
działalności Administratora.

7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo  do  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  prawo do przenoszenia danych, a także
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie gdy przetwarzanie danych odbywa
się na jej podstawie.

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do przyjęcia Pani/Pana
lub  swoich  niepełnoletnich  dzieci  do  Stowarzyszenia  Nowosądecki  Klub  Sportowy
Karate  Kyokushin  oraz  uczestniczenia  i  korzystania  z  wydarzeń  organizowanych  i
prowadzonych  przez  Administratora  w  ramach  działalności  statutowej.  Wyrażanie
zgody  na  przetwarzanie  Pani/Pana  lub  swoich  niepełnoletnich  dzieci  danych
wizerunkowych jest dobrowolne.

10. Udostępnione przez Panią/Pana dane nie będą podlegały proflowaniu.
Proflowanie to – zgodnie z art. 4 pkt 4) RODO dowolna forma zautomatyzowanego
przetwarzania danych osobowych, która polega na wykorzystaniu danych osobowych
do oceny niektórych czynników osobowych osoby fzycznej, w szczególności do analizy
lub  prognozy  aspektów  dotyczących  efektów  pracy  tej  osoby  fzycznej,  jej  sytuacji
ekonomicznej,  zdrowia,  osobistych  preferencji,  zainteresowań,  wiarygodności,
zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

11. Administrator  danych  nie  będzie  przekazywał  danych  osobowych  do  państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Zapoznałem się z powyższą klauzulą:

……………..…………… ………………………………………………………………………………………………………….……….

miejscowość, data czytelny podpis uczestnika pełnoletniego lub Rodzica/Opiekuna prawnego
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