
Deklaracia człon kowska

Ja, niżej podpisany{a} .'......''.....'. proszę o przyięcie mnie na członka

zwyczajnego Klubu / uczestnika Klubu *

Xlubu Sportowego cRAcoVlA 1906 z siedziba przy a|. 3 maja lla , 30.062 Kraków.

1" oświadczam, Żeunane rni są postanowienia statutu i regulan'linów Klubu i zobowiązuję się do jego

przestrzega n ia ora z wptaty conriesięcznej s kładki.

2. oświadczam, że jestem świadomy{a} o konieczności dostarczania aktualnego zaświadczenia lekarskiego

(zgodnie z obowięzujqcynni przepisarni prawel} dotyczącego zdolności uprawlania dyscypliny sportowej której

dotyczy niniejsza deklaracia.

Dane osobowe:

fiłazwisko:

Data i rnie.lsee urodaenia: PESEL

Adres :

Zawód:

Telefon: ... Ennail:

Administratorem wlw danych osobowych jest |$ cRAc$tfł,A 1905 u sied:ibą w Krakowie przy al' 3 maja 11a. Dane przetwarzane są w zakresie organizacii oraz

możliwości przedstawieniB infofmacji dotyc:ących oferty raięć sportOwych' Uczestnik posłada prawo dostępu do treści swoich danych onz ich poprawienia.

Podanie danych.iest dobror,vo|ne, lecz nie:będne do wzięcia udziatu w zajęciach sportowych.

\Ąfurażam zgodę na przetwarfanie podanych danych osobowych zgodnie 7 ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r' o ochrorie danych

osobowych {tj. Dz. U. f 2016 r. poz. 922 f późn, Źm.} i ustawą z dnia 1s lipca 20o2 r. o świadczeniu usfug drogą elektroniczną rł r f*'l .,rc!-l
{t.j' Dz' U' z 2a17 r, poz. L2I9,t oraz d|a celów organizacji i przebiegr^t zajęĆ sportowych ora; moż|iwości przedstawienia informacji l ńr\ tJ lllL ł-J
dotyclących oferty ra'ięć sportowych.

yJj'ffi:jffiJ;.Y;;:*o",*ie wlw danych osobowych pońnerom administratora danych celem prued'tawienia sprawozdao rnxI N|Eil

wymŹam zgodę na otrzymywanie informacji dotYczącYch oferty zajęć sportowych od xs cfrAcov|A !.9t}6 z siedzibq w Krakowie przy

a|.3 maja 1xa w roeumieniu ustawy z dnia 18 lipca 20s2 r' o świadczeniu usług drogq ełektloniczn4 {t'j' Dz, U' z2aL7 r, poz, I2!9\. rAKil NrEfl

Data, czyte|ny podpis składajqcego deklarację

l.. stwierdtarn' źe znanY mi jest statut Ks Cracovia1906 i zobowiqzuję się do jego prrestrzegania:

( data i padpis skład$qcego deklorację }

z. W}rażam l nie wyrażam zgadę na uczestnictwo podopiecmego u zaięciach sportowYch:{*}

{ data i podpis apiekuna prawnego osaby niepełnoletniei }

(Decyzja Zarzqdu Ktubu - nr uchwaĘ i data padięcia _ pieczęć i padpls}

* - niepotrzebne skreśliĆ


