KLUB TAŃCA SPORTOWEGO LIDERKI
UL. NA PIASKI 12, 32-087 ZIELONKI
NIP: 5130262008, REGON: 384126640
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
............................... dn.……………………………….

(miejscowość, data)

Ja, niżej podpisany/a…………………………………………………………. proszę o przyjęcie mnie na członka zwyczajnego
Klubu Tańca Sportowego LIDERKI.
Oświadczam, iż znane są mi postanowienia statutu oraz cele i zadania KTS LIDERKI. Zobowiązuję się do
aktywnego i systematycznego uczestnictwa w życiu KTS LIDERKI oraz przestrzegania uchwał i postanowień władz
ww. Klubu.
Wyrażam równocześnie zgodę na udział w treningach KTS LIDERKI oraz zawodach sportowych reprezentując
KTS LIDERKI i innych formach aktywności sportowej, organizowanych przez Klub lub organizowanych przez inne
podmioty, w których wzięcie udziału umożliwi mi Klub i jednocześnie oświadczam, że nie posiadam przeciwwskazań
zdrowotnych do uprawiania wysiłku fizycznego. O wszelkich powstałych po dniu złożenia deklaracji członkowskiej
przeciwwskazaniach zdrowotnych Klub natychmiast powiadomię.

……………………………………………………………..

(własnoręczny podpis)

Dane osobowe:
1.

Imię i nazwisko

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

2.

Data urodzenia, PESEL

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

3.

Miejsce zamieszkania

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

4.

Nr Tel. kontaktowego

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

5.

E-mail

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

WYPEŁNIA ZARZĄD
KLUBU TAŃCA SPORTOWEGO LIDERKI
Uchwałą Zarządu z dnia ………………… przyjęto w/w na członka zwyczajnego KTS LIDERKI.
……………………………………….
(data i podpis Sekretarza lub Prezesa)
W/w Członka Zwyczajnego, Uchwałą Zarządu z dnia ………………… pozbawiono członkowska z powodu ………………………………………………….
(wpisać przyczynę)
……………………………………………………………………..
……………………………………….
(data i podpis Sekretarza lub Prezesa)

KLUB TAŃCA SPORTOWEGO LIDERKI
UL. NA PIASKI 12, 32-087 ZIELONKI
NIP: 5130262008, REGON: 384126640
Oświadczenie o wykorzystaniu wizerunku
w celach promocyjnych i informacyjnych KTS LIDERKI
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 poz. 1231
z późn. zm.), wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku przez KTS LIDERKI
w formie zdjęć oraz video wraz z nagranym dźwiękiem, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, a także ich
obróbkę, powielanie i rozpowszechnianie za pośrednictwem dowolnego medium, w szczególności za pośrednictwem
portali społecznościowych, stron internetowych, materiałów promocyjnych, wyłącznie do celów informacyjnopromocyjnych związanych z działalnością Klubu.
……………………………………………………………..

(własnoręczny podpis)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO

1.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych KTS LIDERKI z siedzibą
w Zielonkach, ul. Na Piaski 12, 32-087 Zielonki dla realizacji celów działalności statutowej Klubu.

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 moich danych, oraz prawie do ich poprawiania. Mam
świadomość, że wyrażoną zgodę mogę w każdej chwili wycofać.

4.

Wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych oraz nieodpłatną publikację mojego wizerunku. Niniejsza
zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania danych i wizerunku na stronie internetowej KTS LIDERKI, jej
podstronach, profilach na portalach społecznościowych związanych z Klubem oraz innych relacjach i wywiadach z
imprez, w jakich Klub brał udział.
……………………………………………………………..

(własnoręczny podpis)

KLUB TAŃCA SPORTOWEGO LIDERKI
UL. NA PIASKI 12, 32-087 ZIELONKI
NIP: 5130262008, REGON: 384126640
KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - „dalej jako RODO”- informuję, że:
1)

Administratorem Państwa danych jest Klub Tańca Sportowego LIDERKI z siedzibą w Zielonkach, ul. Na Piaski 12, 32-087 Zielonki
tel. 504 692 288, adres email: liderki@liderki.com.pl.

2)

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jak
również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku
z art. 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w związku z realizacją statutu Stowarzyszenia. Podstawą
pozyskania i przetwarzania przez Administratora danych osobowych w zakresie wizerunku, jako członka klubu, jest dobrowolnie
wyrażona zgoda tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

3)

Państwa dane będą przetwarzane przez okres członkostwa w KTS LIDERKI /udziału w zajęciach, a następnie w uzasadnionych
prawnie celach kiedy ustanie członkostwo.

4)

W przypadku wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych innych niż wynikające z przepisów prawa, Państwa dane będą
przetwarzane do momentu jej wycofania.

5)

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

6)

Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię,
Liechtenstein i Islandię), z zastrzeżeniem, że wizerunek osób, które wyraziły na to zgodę, będzie publikowany m.in. na portalach
społecznościowych i na stronach internetowych Klubu, przez co skala odbiorców tych danych jest trudna do oszacowania
i możliwym jest, że dane te przekazane zostaną do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, w tym również do Stanów
Zjednoczonych ( w związku z publikacją ich na portalu społecznościowym Facebook).

7)

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a)

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)

prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych;

c)

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d)

prawo do żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym);

e)

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z prawem/narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych (RODO);

f)

w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, przysługuje Państwu prawo do jej
wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem.

8)

Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne w celu uzyskania statusu członka Klubu. Niepodanie danych wiązać się
będzie z brakiem możliwości przyjęcia do grona członków.

9)

Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Przyjąłem/am do wiadomości .....……………………………………………………………..

(własnoręczny podpis)

