
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 
„CENTRUM” PSZCZYNA 
przy Powiatowym Ośrodku Sportu i Rekreacji 
43-200 PSZCZYNA, UL. ZAMENHOFA 5A 
Tel./fax: (32) 210 55 00 
e-mail: centrum@posir.pszczyna.pl 

 

 

 

 DEKLARACJA UCZESTNICTWA I ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW 

 

Imię i nazwisko dziecka: ………………………………………………………………….………….. 

Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok): ………………………………………………………………… 

Numer pesel: 

            

 

Miejsce urodzenia: ……………………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania : ul. ………………………………………………..……………………..                                                              

_ _- _ _ _  miejscowość:……...…………………………………………………………..……………… 

Imiona i nazwiska Rodziców/Opiekunów Prawnych:                               

1)……………………………………………….…  2)………..………………………...………………. 

Adres e-mail dziecka (jeśli posiada): ………………………………………………………………….. 

Adres e-mail Rodziców/Opiekunów prawnych: …..………………………………………………….. 

Numer telefonu dziecka (jeśli posiada): ………………………………………………………………. 

Numery telefonów Rodziców/Opiekunów prawnych:  

1)……………………………………………….…  2)………..………………………...………………. 

 Wyrażamy zgodę na uczestnictwo naszego dziecka w zajęciach sportowych prowadzonych wspólnie przez Powiatowy 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie (POSiR) oraz Uczniowski Klub Sportowy Centrum  Pszczyna przy Powiatowym 

Ośrodku Sportu i Rekreacji (UKS Centrum), które odbywają się na obiektach Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

Pszczynie, ul. Zamenhofa 5a lub innych wg ustaleń oraz na udział w rozgrywkach organizowanych przez: Klub, Śląski 

Związek Piłki Siatkowej w Katowicach i Polski Związek Piłki Siatkowej w Warszawie. 

 Wyrażamy zgodę na co sezonowe wydawanie licencji. 

 Wyrażamy zgodę na udział dziecka we wszystkich wyjazdach na mecze/turnieje poza siedzibę klubu środkami transportu 

organizowanymi przez Klub. 

 Wyrażamy zgodę na umieszczenie, gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych i danych osobowych mojego 

dziecka/podopiecznego* w bazie danych UKS Centrum i Rejestrze Zawodników Polskiego Związku Piłki Siatkowej. 

 Wyrażamy zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących udziału dziecka w zajęciach i rozgrywkach  na podane wyżej 

adresy  e-mail. 

 Wyrażamy zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka/podopiecznego* do celów związanych z promocją Klubu. 

Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas treningów i meczów mogą 

zostać umieszczone na stronie internetowej Klubu, wykorzystane w materiałach promocyjnych oraz publikowane w 

mediach. 

 Oświadczamy, że zostaliśmy poinformowani o prawach i obowiązkach zawodniczych oraz zasadach  i możliwościach 

zmiany barw klubowych. 



 

 Zobowiązujemy się do przestrzegania statutu Klubu, przepisów dyscyplinarnych oraz regulaminów Śląskiego Związku 

Piłki Siatkowej  i Polskiego Związku Piłki Siatkowej. 

 Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do wykonania badań lekarskich dziecka. Do czasu wykonania badań 

rodzice/opiekunowie prawni oświadczają, że dziecko nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach 

sportowych i bierze udział w zajęciach sportowych na rodziców/opiekunów prawnych pełną odpowiedzialność. 

 Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Regulaminem organizacji zajęć sportowych obowiązującym w Uczniowskim Klubie 

Sportowym Centrum  Pszczyna przy Powiatowym Ośrodku Sportu i Rekreacji (UKS Centrum) w Pszczynie, ul. 

Zamenhofa 5a  oraz akceptujemy i wyrażamy zgodę na ustalenia w nim zawarte. 

 

Klauzula informacyjna RODO  – dane osobowe 

Informujemy, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych  jest Powiatowy Ośrodek Sportu  i Rekreacji   w Pszczynie  z siedzibą                  

w 43-200 Pszczyna, ul. Zamenhofa  5a.  Kontakt -  tel: 32 2105500 , e-mail: hala@posir.pszczyna.pl                            

Kontakt do Inspektora ochrony danych drogą mailową na adres: iodpusz@wp.pl. 

2. Powiatowy Ośrodek Sportu  i Rekreacji   w Pszczynie informuje, że administratorem Państwa danych zostanie  

również UKS Centrum Pszczyna z siedzibą w Pszczynie przy ulicy Zamenhofa 5a. 

              Kontakt -  tel: 32 210 55 00 , e-mail: centrum@posir.pszczyna.pl 

3. Każdy z  administratorów  zobowiązuje się w dobrej wierze do negocjacji i dokonania uzgodnień, o których mowa 

w art. 26 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku                             

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

4. Każdy współadministrujący jest samodzielnie odpowiedzialny za spełnienie przesłanek przetwarzania danych 

osobowych oraz wdrożenie odpowiednich środków ochrony danych osobowych. 

5. Celem zbierania danych jest uczestnictwo  dziecka w zajęciach sportowych  szkółki siatkarskiej. Podstawa prawna 

przetwarzania danych to art.6 ust.1  lit. a  RODO. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych 

osobowych. 

7. Swoje prawa wskazane w pkt.4 może Pani/Pan realizować zwracając się do wybranego administratora lub obu 

administratorów. 

8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne celem zadeklarowania przez rodziców/opiekunów prawnych 

uczestnictwa dziecka w zajęciach sportowych szkółki siatkarskiej . W przypadku niepodania danych nie będzie 

możliwe przyjęcie dziecka do szkółki siatkarskiej . 

9. Dane będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim wyłącznie w zakresie niezbędnym w celu właściwej 

organizacji i zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom zajęć oraz podmiotom wskazanym w Regulaminie.  

Odbiorcami danych mogą być również instytucje upoważnione z mocy prawa. 

10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

11. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

12. Dane osobowe identyfikacyjne  będą przetwarzane  przez okres 30 dni od zakończenia  uczestnictwa dziecka                 

w zajęciach szkółki siatkarskiej, natomiast wizerunek przez okres funkcjonowania strony internetowej 

administratora lub do momentu cofnięcia zgody. 

Oświadczam, że dane zawarte w deklaracji są prawdziwe.  

Po zapoznaniu się z Regulaminem oraz  treścią klauzuli informacyjnej wyrażam w pełni świadomą i dobrowolną zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych moich oraz mojego dziecka. 

 

1. ……………………………………………………………..  ………………………… 
(Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego) (data i podpis) 

 

 

2. ……………………………………………………………..  ………………………… 
(Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego) (data i podpis) 

 

 

3. ……………………………………………………………..  ………………………… 
(Imię i nazwisko dziecka) (data i podpis) 

mailto:hala@posir.pszczyna.pl

