Deklaracja Członkowska

OYAMA
POLSKA FEDERACJA KARATE
BIAŁOSTOCKI KLUB OYAMA KARATE
FASTY 15-694 ul. Morelowa 6 tel. 605365615
www.oyama –karate.bialystok.pl
Wypełnij czytelnie drukowanymi literami

……………………………………………………………………………………………………………
(nazwisko)
(imię)
(dzień, miesiąc i rok urodzenia)
……………………………………………………………………………………………………………
( adres zamieszkania z kodem pocztowy)
( numer PESEL)
……………………………………………………………………………………………………………
(e-mail)
(numer telefonu)
1. Proszę o przyjęcie mnie do Białostockiego Klubu Oyama Karate i Oyama Polskiej Federacji
Karate.
2. Zobowiązuję się wpłacić składkę na indywidualną licencję członkowską klubu i federacji za
2020/21r. w wysokości 50 zł.
3. Zobowiązuję się do przestrzegania statutów, regulaminów i zarządzeń władz Klubu i Oyama
PFK.
4. Oświadczam, iż zapoznałem się oraz zobowiązuję się do przestrzegania: „Regulamin
uczestnictwa w treningach” (który jest dostępny na stronie: www. oyama-karate.bialystok.pl)
5. Oświadczam, iż posiadam aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału
w zajęciach karate.
6. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych
w związku z uczestnictwem w Białostockim Klubie Oyama Karate oraz w związku z
uprawianiem przez moją osobę zajęć sportowych w Białostockim Klubie Oyama Karate.
7. Wyrażam zgodę, na utrwalanie oraz rozpowszechnianie mojego wizerunku, związanego z
przynależnością do Białostockiego Klubu Oyama Karate oraz Oyama PFK do celów
reklamowych i promocyjnych. Jednocześnie oświadczam, iż nie będę z tego tytułu
przedstawiał żadnych roszczeń w stosunku do Białostockiego Klubu Oyama Karate oraz
Oyama PFK.
………………………
miejscowość

dnia…………………. 2020/21

……….……………
podpis uczestnika zajęć

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach Oyama karate i członkostwo w OYAMA
Polskiej Federacji Karate i Białostockim Klubie Oyama Karate.

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) –
zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Białostockim
Klubie Oyama Karate (zwanym dalej: Klubem) jest Prezes Klubu.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych w zakresie działania Klubu, a także przysługujących Pani/Panu
uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Prezesem Klubu, za pomocą adresu
e-mail: oyamabialystok@gmail.com
3. Administrator danych osobowych – Prezes Klubu – przetwarza Pani/Pana dane
osobowe na podstawie zgody, w związku z prowadzoną przez Klub działalnością,
której celem jest statutowa realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki
oraz zaspakajanie w tym zakresie potrzeb mieszkańców.
4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, odbiorcą Pani/Pana
danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Klubu.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
celu przetwarzania, lub do czasu ustania celu.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu
prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia
sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących
przepisów prawa.
7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art.
6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych,
przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez
wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych
osobowych w jednostce przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do skargi
do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych).
9. Pani/Pana dane osobowe, nie będą przekazywane poza Europejski Obszar
gospodarczy. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i
nie będą profilowane.
………………………………………………….
podpis rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku niepełnoletniego

Zarząd Białostockiego Klubu Oyama Karate
………………………………………………………….
podpis potwierdzający przyjęcie

