Deklaracja członkowska (sekcja piłka nożna)
Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy w Justynowie
ul. Łódzka 17, 95-020 Justynów gmina Andrespol
klub@lzsjustynow.pl
www.lzsjustynow.pl
Dane Kandydata/ki

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko

………………………………………………………………

………………………………………………………………………..

data urodzenia

PESEL *

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
adres zamieszkania

………………………………………………………………

………………………………………………………………………..

adres e-mail

numer telefonu

Proszę o przyjęcie mnie w poczet Członków Stowarzyszenia Ludowy Zespół Sportowy w Justynowie.
Oświadczam, że znane mi są postanowienia Statutu, cele i charakter działalności Stowarzyszenia oraz zasady
opłacania składki członkowskiej. Zobowiązuję się do:

1.
2.
3.
4.

przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
dbania o dobre imię Stowarzyszenia, przyczyniania się do wzrostu jego znaczenia,
regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia, pod rygorem utracenia członkostwa w
Stowarzyszeniu.

………………………………………………………………

………………………………………………………………………..

miejscowość i data

czytelny własnoręczny podpis

Oświadczenie Rodziców/Opiekunów prawnych
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego ………………………………………………………………………………………………….
Adres do korespondencji ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Numer telefonu ……………………………………………………

e-mail …………………………………………………………………

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka, jako Członka Stowarzyszenia w
zajęciach sportowych prowadzonych przez Stowarzyszenie począwszy od ……………………….…………….
rok/miesiąc

Oświadczam, że zobowiązuję się do składania w Stowarzyszeniu orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia
dziecka umożliwiających jego bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym, zgodnie z
terminami wskazanymi przez Stowarzyszenie oraz lekarza.
Jednocześnie zobowiązuję się do regulowania składek gotówką u kierownika drużyny/sekcji lub
przelewem na numer konta BNP PARIBAS nr 25 1600 1462 1865 9438 5000 0003 zgodnie z
Regulaminem Młodzieżowej Sekcji Piłki Nożnej i Piłki Siatkowej Stowarzyszenia Ludowy Zespół
Sportowy w Justynowie (dostępny na stronie www.lzsjustynow.pl).
*dotyczy

tylko

Sekcji

Piłki

Nożnej,

Piłki

Siatkowej

................................................................................
data i czytelny podpis składającego oświadczenie

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
klauzulą informacyjną dla osoby przystępującej do
Stowarzyszenia LZS Justynów
imię i nazwisko

………………………………………………………………………………………………………………

e-mail

………………………………………………………………………………………………………………

numer telefonu
………………………………………………………………………………………………………………
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie LZS Justynów (zaznacz właściwe):
moich danych osobowych
danych osobowych mojego dziecka
w celach określonych w Klauzuli informacyjnej dla osoby przystępującej do Stowarzyszenia LZS
Justynów.
Oświadczam, że:
a) Zostałem/am poinformowany/a, że administratorem moich danych osobowych jest
Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy w Justynowie nr KRS 0000230841, a podanie przeze
mnie danych osobowych jest dobrowolne, odbywa się na podstawie zezwolenia na
wykorzystanie wizerunku, jak również jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i
wykonywania szczególnych praw przez administratora w zakresie informacyjnym,
promocyjnym i marketingowym;
b) Zostałem/am poinformowany/a o prawie wglądu do moich danych osobowych
przetwarzanych przez ww. podmiot, o prawie do żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia,
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także usunięcia;
c) Jestem świadomy/a tego, że przetwarzanie powyższych danych osobowych i wykorzystanie
wizerunku jest niezbędne i konieczne do prawidłowego i efektywnego korzystania z
wykonanej fotografii, nagrania filmowego w celach wskazanych wyżej;
d) Przetwarzanie danych będzie odbywać się przez okres nie dłuższy niż do osiągnięcia celów
wskazanych wyżej;
e) Zostałem/am poinformowany/a, że odbiorcami moich danych są wyłącznie podmioty, które
uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa oraz, że na podstawie mojej
zgody dane mogą być udostępnione partnerom Stowarzyszenia.
f) Zostałem/am poinformowany/a, że moje dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego
i/lub organizacji międzynarodowej.
g) Zostałem/am poinformowany/a o prawie do wniesienia skargi do właściwego organu
nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie).

................................................................................
Data i czytelny podpis składającego oświadczenie

Klauzula informacyjna dla osoby przystępującej do Stowarzyszenia LZS Justynów
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia PEiR (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od
dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że
1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy w Justynowie z siedzibą
ul. Łódzka 17, 95-020 Justynów e-mail lzsjustynow@op.pl tel. 697-121-775
2. Dane osobowe z upoważnienia Administratora mogą być przetwarzane przez Zarząd, Komisję rewizyjną, Trenerów, Kierowników Drużyn
oraz firmy świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi takie jak: księgowe, informatyczne, opieki medycznej i psychologicznej,
wspomagającej treningi sportowe oraz usługi reklamowe.
3. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/a danych, w tym skorzystania z przysługujących praw i wycofania zgody, można
kontaktować się z Administratorem na adres e-mail: rodo@lzsjustynow.pl
4. Przetwarzane przez Stowarzyszenie LZS Justynów dane osobowe członków Stowarzyszenia oraz kandydatów na członków pochodzą
wyłącznie od osób, których dotyczą. W przypadku nieletnich dane osobowe pochodzą od ich Rodziców bądź opiekunów prawnych.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
6. Podanie danych jest niezbędne do uzyskania i zachowania członkostwa w Stowarzyszeniu LZS Justynów. Niepodanie danych osobowych
uniemożliwia uzyskanie członkostwa w Stowarzyszeniu LZS Justynów.
7. Pani/a dane będą przetwarzane w następujących celach:
a) rozpatrzenia deklaracji przystąpienia, a następnie członkostwa w Stowarzyszeniu na podstawie deklaracji członkowskiej oraz
zaakceptowanego statusu Stowarzyszenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) przez okres członkostwa, a następnie do czasu ustania
wzajemnych roszczeń,
b) rozliczania składek członkowskich w związku z przynależnością do stowarzyszenia oraz obowiązkami wynikającymi z przepisów o
rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO) przez okres członkostwa, a następnie przez 5 lat licząc od kolejnego roku, w którym
nastąpiła wpłata składki,
c) realizacji celów statutowych Stowarzyszenia (art. 6 ust 1 lit. b i f RODO) przy okazji:
zgłaszania zawodników na mecze, turnieje, zawody, sparingi
zgłaszania zawodników na badania lekarskie
podawania ośrodkom wypoczynkowym i konferencyjnym list uczestników obozów, zjazdów, spotkań organizowanych
przez Stowarzyszenie
sporządzania dokumentów do uzyskania i rozliczenia dotacji/pożyczek
tworzenia sprawozdań z zawodów, turniejów, meczy, sparingów

8.

9.
10.
11.
12.

13.

publikowania foto- i video reportaży z zajęć, treningów, meczy, sparingów, zawodów i spotkań organizowanych i/lub
współorganizowanych przez Stowarzyszenie LZS Justynów
d) potwierdzania stanu zdrowia umożliwiającego bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez
Stowarzyszenie LZS Justynów oraz zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież oraz zawodników na podstawie
obowiązujących regulacji
e) wykorzystywania wizerunku w postaci zdjęcia twarzy i/lub całej sylwetki w celach promocyjnych i marketingowych poprzez
umieszczanie zdjęć i nagrań w przestrzeni publicznej, t.j. ulotkach, stronach internetowych oraz fun page’u Stowarzyszenia, lokalnej
prasie oraz na tablicach ogłoszeń w obszarze budynków Administratora.
f) otrzymywania drogą elektroniczną i telefoniczną informacji o organizowanych przez Stowarzyszenie wydarzeniach i innych
działaniach na podstawie Pani/a zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody,
g) otrzymywania drogą elektroniczną i telefoniczną informacji o produktach i usługach innych podmiotów związanych z promowaniem
wiedzy na podstawie Pani/a zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody,
h) realizacji zawartych ze Stowarzyszeniem umów cywilnoprawnych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także związanych z nimi rozliczeń i
potrąceń składek wymaganych przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez 5 lat licząc od kolejnego roku, w którym nastąpił
obowiązek podatkowy i rozliczenie składek,
i)
rozliczenia darowizny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w przypadku wyrażenia zgody publicznego podziękowania za przekazane środki
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przez 5 lat licząc od kolejnego roku, w którym nastąpiła darowizna,
j)
w związku ze wzajemną obroną przed roszczeniami, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), do
czasu przedawnienia roszczeń.
Zgoda na przetwarzanie wizerunku jest nieodpłatna. Dla potrzeb promocji Stowarzyszenia wizerunek może być użyty w różnego rodzaju
formach elektronicznego i poligraficznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiany z wizerunkami innych osób, może
być uzupełniony towarzyszącym komentarzem z podaniem danych dotyczących imienia i nazwiska, wieku oraz osiągniętych wyników w
turniejach, zawodach, sparingach, rywalizacjach, treningach – bez obowiązku akceptacji produktu finalnego. Wizerunek nie może być
użyty do innych celów, w formie lub publikacji obraźliwej lub naruszać w inny sposób dobra osobiste.
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce
przed jej wycofaniem.
Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.
Na podstawie Pani/a zgody dane mogą być udostępnione partnerom Stowarzyszenia.
Pani/a dane mogą nie będą udostępnione do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także
prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w
sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują
inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. Żądanie usunięcia, żądanie ograniczenia przetwarzania bądź sprzeciw na
przetwarzanie są równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o członkostwo w Stowarzyszeniu lub z wystąpieniem ze Stowarzyszenia.
Żądanie usunięcia, ograniczenia przetwarzania bądź sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych muszą być wyrażone w formie
pisemnej (dopuszcza się korespondencję e-mail).
Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO
(uodo.gov.pl).
Zapoznałem/am się z niniejszą klauzulą informacyjną
Data i czytelny podpis …………………………………………………………………………..

