Stowarzyszenie Pływackie „Swimmers”
Kids Team
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Ja, niżej podpisany(a) ………..……………………………………………………… proszę o
przyjęcie mnie na członka zwyczajnego Stowarzyszenia Pływackiego „Swimmers” grupy Kids.
Znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania klubu i zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa
w życiu klubu oraz przestrzegania uchwał i postanowień władz Klubu.
Ponadto zobowiązuję się do opłaty składek członkowskich do 15-go dnia każdego miesiąca.
………………………………………………………………………………..

(własnoręczny podpis)

Dane Osobowe
1.
2.
3.
4.
5.

Imię i nazwisko
Data urodzenia
Miejsce zamieszkania
nr telefonu
Adres e-mail

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

Podanie wyżej wymienionych danych jest dobrowolne aczkolwiek konieczne w celu przystąpienia do
Stowarzyszenia Pływackiego „Swimmers”
Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o zakresie i celu zbierania moich danych osobowych, a także o
prawie wglądu do nich, poprawiania ich oraz o uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych
oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, Nr 133, poz. 883 z zm.)
Przyjęto w/w członka na członka zwyczajnego Klubu
Nadano nr ……………….

(data i podpis Sekretarza lub Prezesa)

Stowarzyszenie Pływackie „Swimmers”
Ul. Gładka 18
02-172 Warszawa
www.swimmersteam.pl

ING Bank śląski, Bank Online
Nr Konta 51 1050 1012 1000 0090 3010 4203
NIP 522 299 56 41
REGON 146070823
info@swimmersteam.pl

Załącznik do deklaracji członkowskiej

Warszawa, dnia ………………………

Oświadczenie członka Stowarzyszenia Pływackiego „Swimmers”
Dane dotyczące zawodnika klubu:
imiona: ……………………………… nazwisko: ………………….………
pesel: .……………….…… Data ur………………. Szkoła……..klasa….
adres zameldowania (ulica, kod miasto): …….……….…………….…...
………………………………………………………………………..…….…

Jako prawny opiekun

wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych w celach związanych z przynależnością
do Stowarzyszenia Pływackiego „Swimmers”
wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka do celów związanych z
promocja Stowarzyszenia Pływackiego „Swimmers”, a w szczególności na:
ch i
stronach internetowych,

promocyjnych tu niewyszczególnionych.
Zgoda na wykorzystanie wizerunku może zostać cofnięta wyłącznie w formie pisemnej i nie może dotyczyć materiałów już opublikowanych.
Podanie wyżej wymienionych danych jest dobrowolne aczkolwiek konieczne w celu przystąpienia do Stowarzyszenie Pływackie „Swimmers”
Nieudzielenie zgody może się wiązać z brakiem możliwości uczestniczenia w zajęciach i zawodach (imienne listy w kasie pływalni, brak
możliwości ubezpieczenia, imienne zgłaszanie zawodników na zawody, brak możliwości uzyskania licencji zawodnika, w niektórych przypadkach
niemożność uzyskania dotacji)
Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o zakresie i celu zbierania danych osobowych mojego dziecka, a także o prawie wglądu do nich,
poprawiania ich oraz o uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, Nr 133, poz. 883 z zm.)

Imię i nazwisko oraz podpis
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