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KARTA ZGŁOSZENIA DO SEKCJI 

 

� Akrobatyka sportowa   

� Gimnastyka artystyczna   

� Balet 

  

� Akrobatyka z elementami tańca 

� Zajęcia ogólnorozwojowe dla chłopców  

� Badminton 

/Proszę zaznaczyć właściwe/ 

 

 

Imię i nazwisko dziecka 

 
 

 

Rok urodzenia dziecka 

 
 

 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 

 
 

 

Tel. kontaktowy do rodzica/opiekuna prawnego 

 
 

 

E-mail 

 
 

 

 

Pozwolenie dla osoby niepełnoletniej na uczestnictwo w treningach 

 

Ja ……………………………………………………………………………………………………………… 

wyrażam zgodę na uczestnictwo w treningach mojego dziecka ……………………………………………... 

 

Warszawa,………………………………………………………………………………. 

(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

http://www.sp323waw.edupage.org/
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Informacje o stanie zdrowia 
 
 

Przebyte operacje i zabiegi  
Uszkodzenia ciała  
Alergie lub choroby przewlekłe   
Pobierane leki   
Informacje czy w związku z powyższymi  
mogą wystąpić jakiekolwiek powikłania  
w wyniku podejmowania wysiłku 
fizycznego  

 
 

 
 

Warunki członkostwa 
 

1. Członkiem uczestnikiem Klubu może być osoba fizyczna poniżej 16 roku życia, która spełni 
następujące warunki: 

a) uzyska zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na przyjęcie do Klubu i udział w zajęciach 
b) sportowych, 
c) chce systematycznie uprawiać akrobatykę sportową, 
d) złoży deklarację o przystąpieniu do Klubu i zostanie przyjęta przez Zarząd Klubu, 
e) zobowiąże się przestrzegać statutu Klubu. 
2. Członek Klubu zobowiązany jest do przestrzegania „Regulaminu członkostwa i regulaminu 

uiszczania składek członkowskich”. 
 

 
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem członkostwa oraz Regulaminem uiszczania składek 
członkowskich. 

Warszawa,………………………………………………………………………………. 

(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uchwałą Zarządu 
z dnia …………………… 

przyjęto w/w osobę na Członka uczestnika Klubu MAKS Ursynów 
 

http://www.sp323waw.edupage.org/
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W związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r. – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (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 dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej : RODO , niniejszym informujemy, że: 

1. Uczniowski Klub Sportowy „Międzyszkolny Akrobatyczny Klub Sportowy Ursynów” przetwarza Pani/Pana dane 
osobowe w związku z przynależnością do klubu UKS MAKS URSYNÓW. 

2. Administratorem danych osobowych jest UKS MAKS URSYNÓW, ul. L. Hirszfelda 11, 02-776 Warszawa, NIP 
9512372175, zarejestrowany w ewidencji uczniowskich klubów sportowych Urzędu m.st. Warszawy pod numerem 
542.  

 Administrator danych informuje, że: 

1. przetwarzanie przez klub UKS MAKS URSYNÓW danych osobowych członków klubu UKS MAKS URSYNÓW oraz 
kandydatów na członków klubu UKS MAKS URSYNÓW pochodzą wyłącznie od osób, których dotyczą; 

2. podanie danych osobowych klubu UKS MAKS URSYNÓW jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania i 
zachowania członkostwa w klubie UKS MAKS URSYNÓW. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia uzyskanie 
członkostwa w klubie UKS MAKS URSYNÓW. Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych albo ich 
usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o członkostwo klubu UKS MAKS URSYNÓW albo z 
wystąpieniem z klubu UKS MAKS URSYNÓW; 

3. w celu zmiany danych lub ich poprawienia należy skontaktować się z klubem poprzez maila: 

maks.ursynow@wp.pl 

4. Pani/Pana dane osobowe: 

a. podane w deklaracji członkowskiej lub później (na przykład pocztą elektroniczną), są przetwarzane na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO, 

b. przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z przynależnością do klubu UKS MAKS URSYNÓW 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (nie są przetwarzane w 
celach handlowych), 

c. będą przechowywane, przez okres przynależności do klubu UKS MAKS URSYNÓW, a także po ustaniu 
członkostwa, przez czas zgodny z przepisami prawa, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów 
Administratora – przez czas ich realizacji, 

d. nie są przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego ani też jakichkolwiek pomiarów, 

e. dane przekazywane są jedynie w przypadku realizacji zadań publicznych (jeśli zleceniodawca tego wymaga), 

5. przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, 
ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania albo usunięcia. 

6. w razie uznania, że przetwarzanie przez klub UKS MAKS URSYNÓW dotyczących Pani/Pana danych osobowych 
narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

 

Warszawa,………………………………………………………………………………. 

(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

http://www.sp323waw.edupage.org/
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Zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego 
dziecka zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (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 dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej 
: RODO przez Międzyszkolny Akrobatyczny Klub Sportowy Ursynów z siedzibą w Szkole 
Podstawowej nr 323 im. Polskich Olimpijczyków przy ul. Hirszfelda 11 w Warszawie w celu 
uzyskania członkostwa w klubie. 

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie 
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem. Wyrażenie zgody przez Panią/Pana jest dobrowolne. Zgoda może być przez Panią/Pana 
wycofana poprzez przesłanie e-maila na adres: maks.ursynow@wp.pl. Brak zgody jest równoznaczny z 
uniemożliwieniem uzyskania członkostwa w klubie MAKS URSYNÓW. Wycofanie zgody jest 
równoznaczne z rezygnacją z członkostwa i wystąpieniem z klubu MAKS URSYNÓW. 

 

Warszawa,………………………………………………………………………………. 

(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w postaci wizerunku przez 
Międzyszkolny Akrobatyczny Klub Sportowy Ursynów z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 323 
im. Polskich Olimpijczyków przy ul. Hirszfelda 11 w Warszawie w celu promocji działań 
statutowych klubu poprzez opublikowanie zdjęć na stronie internetowej klubu, na stronie Dzielnicy 
Ursynów, na plakatach, ulotkach, banerach i roll-up. 

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie 
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem. Wyrażenie zgody przez Panią/Pana jest dobrowolne. Zgoda może być przez Panią/Pana 
wycofana poprzez przesłanie e-maila na adres: maks.ursynow@wp.pl. Brak zgody lub jej wycofanie jest 
równoznaczne z niemożnością publikacji wizerunku dziecka w materiałach promocyjnych Klubu MAKS 
Ursynów. 

Warszawa,………………………………………………………………………………. 

(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

http://www.sp323waw.edupage.org/
mailto:maks.ursynow@wp.pl
mailto:maks.ursynow@wp.pl
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OŚWIADCZENIE RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO O ZDOLNOŚCI DZIECKA  

DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH REKREACYJNYCH 

(Na podstawie: ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków 
prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej.) 

 

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

/imię i nazwisko uczestnika zajęć/ 

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

/data urodzenia/ 

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

/rodzaj zajęć/ 

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

/imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego dziecka/ 

 

Oświadczam, że moje dziecko jest zdolne do udziału w zajęciach rekreacyjnych i nie istnieją 
przeciwskazania zdrowotne do uczestnictwa w zajęciach. 

 

Warszawa,………………………………………………………………………………. 

(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

http://www.sp323waw.edupage.org/

