zdjęcie

Deklaracja członkowska KS Korio
siedziba biura: ul. Bażyńskiego 9, 10-066 Olsztyn

1.

Dane personalne członka KS Korio:

....................................................................................................................................................................
nazwisko i imię

data i miejsce urodzenia

....................................................................................................................................................................
adres zamieszkania (kod, miejscowość,

ulica,

numer

telefon kom. (lub domowy)

.................................................................................................................................................................... miejsce
nauki (nazwa szkoły: adres, klasa, ew. telefon)

2. Kontaktowy adres e-mail: …………………………………………………………………………….

3.

Zgoda Rodziców / Opiekunów:

Ja ........................................................... wyrażam zgodę na uczestniczenie mojego syna / mojej córki w zajęciach
rekreacyjnych i sportowych KS Korio.
Zobowiązuję się do dostarczenia oświadczenia o stanie zdrowia (Regulamin zajęć), pozwalającym na
udział w zajęciach rekreacyjno-sportowych z zakresu koreańskich sztuk walki.
Przyjmuję do wiadomości, że na mnie spoczywa obowiązek ubezpieczenia mojego dziecka od następstw
nieszczęśliwych wypadków w trakcie zajęć rekreacyjno-sportowych KS Korio.
...........................................
data

4.

podpis

Zobowiązanie:

Przyjmuję do wiadomości i podejmuję się przestrzegać opłat statutowych związanych z członkostwem w
KS Korio:
- comiesięczna składka statutowa z tytułu udziału w treningach wpłacana do dn. 15 danego miesiąca
- dni wolne od nauki szkolnej, dni świąteczne (tj. dni, w których nie odbywają się zajęcia) oraz nieobecność nie powodują
zmniejszenia opłaty aż do momentu wypisania członka Klubu z listy członków.
- w przypadku zamknięcia obiektów treningowych ze względów epidemiologicznych przyjmuję do wiadomości, że
zajęcia będą odbywały się w formie online.
...........................................
data

podpis

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich i mojego dziecka danych osobowych przez KS Korio (ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych, tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.) oraz zgodnie z art. 12 Rozporządzenia 2016/679 (RODO) oraz
art. 24 ust. 1 pkt 1-4 ustawy o ochronie danych osobowych
...........................................
data

podpis

Potwierdzenie przyjęcia w poczet członków/wznowienia treningów KS Korio w roku szkoleniowym 2020/2021 (wypełnia uprawniony
przedstawiciel Zarządu klubu):
Z dniem………… ……………………………………… został/ła przyjęty/ta w poczet członków KS Korio/ wznowił/a treningi
Pieczątka, podpis

KLAUZULA INFORMACYJNA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH*
1. Administratorem danych osobowych jest Klub Sportowy Korio z siedzibą w Olsztynie, ul.
Jana Bażyńskiego 9,
2. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia i
prawidłowego wykonania umów oraz przeprowadzenia zajęć rekreacyjno- sportowych.
3. Klub Sportowy Korio może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:-dane
osobowe (np.: imię i nazwisko, adres zameldowania),-dane kontaktowe (np.: adres
korespondencyjny, adres mailowy, numery telefonów)-dane identyfikacyjne (np.: PESEL,
NIP, nr dowodu osobistego)-dane transakcyjne(np.: szczegóły dotyczące płatności
realizowanych na rachunek i z rachunku),-dane kontaktowe (np.: szczegóły zawartych
umów)-dane komunikacyjne (np.: dane prowadzonej z Państwem komunikacji)
4. Odbiorcą danych osobowych jest KS Korio, w tym upoważnieni pracownicy Klubu oraz
instruktorzy. Pozyskane dane nie będą udostępniane osobom trzecim oraz innym podmiotom,
z wyjątkiem sytuacji przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa, np. gdy odbiorcami
danych są:-podmioty, wobec których wyrazili Państwo zgodę na udostępnianie i
przetwarzanie swoich danych osobowych.
5. Państwa dane będą przechowywane do czasu odwołania zgody wobec takiego
przechowywania.
6. Mają Państwo prawo do żądania od administratora danych dostępu do Państwa danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. W każdej chwili mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych. Powyższa czynność nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych
osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W przypadku stwierdzenia naruszenia w procesie przetwarzania danych, mają Państwo
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego do działania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej(UODO).
Zapoznałem(-am) się z treścią przedmiotowego dokumentu, w tym z informacją o celu i
sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i
prawie ich poprawiania. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez administratora danych Klubu Sportowego Korio z siedzibą w Olsztynie, ul.
Jana Bażyńskiego 9 w celu zawarcia i prawidłowego wykonania umowy oraz w celu
prawidłowego przeprowadzenia szkoleń, treningów i zajęć rekreacyjnych, oraz działalności
statutowej KS Korio.
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą:

..............................................................

(Data i podpis rodziców/opiekunów prawnych)

*W przypadku osób niepełnoletnich deklarację wypełniają i podpisują rodzice/prawni
opiekunowie i zapoznają z jej treścią swoje dziecko.

REGULAMI N UDZIAŁU OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ W TRENINGACH I
SZKOLENIACH ORGANIZOWANYCH W PRZEZ KLUB SPORTOWY KORIO*
1. Oświadczam, że zapoznałem/łam moje dziecko z charakterem treningów i szkoleń z zakresu
koreańskich sztuk walki i poinformowałem/łam je o możliwym ryzyku powstania urazu lub kontuzji
oraz o zasadach zachowania zdrowia w warunkach zagrożenia zarażeniem wirusowym.
2. Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na udział w zajęciach z zakresu koreańskich
sztuk walki.
3. Oświadczam, że rozumiem konsekwencje, jakie mogą nastąpić w wyniku uczestnictwa mojego
dziecka w zajęciach z zakresu koreańskich sztuk walki, w szczególności ryzyko naruszenia
nietykalności cielesnej lub odniesienia uszczerbku na zdrowiu oraz zagrożenia epidemiologicznego
mimo zachowania zasad bezpieczeństwa.
4. Zobowiązuję się poinformować moje dziecko o konieczności podporządkowania poleceniom
instruktorów prowadzących zajęcia związanym z bezpieczeństwem w trakcie zajęć.
5. Zobowiązuję się, że moje dziecko przystępować do zajęć będzie w stroju określonym przez
organizatora - KS Korio.
6. W trakcie zajęć, w celu zminimalizowania możliwości doznania kontuzji jak również zakażenia
wirusowego, zobowiązuję się wyposażyć moje dziecko we własnym zakresie w ochraniacze oraz
sprzęt treningowy i ochronny zalecany przez prowadzącego szkolenie.
7. Wiem, że mam obowiązek opłaty corocznej składki statutowej (w comiesięcznych ratach) na konto
KS Korio w związku z uczestniczeniem mojego dziecka w zajęciach KS Korio. Wysokość składki jest
zawsze określana przed początkiem roku szkoleniowego do 1 września każdego roku kalendarzowego.
8. Wiem, że organizator zajęć nie ma obowiązku ubezpieczenia uczestników zajęć z zakresu
koreańskich sztuk walki, każdy biorący udział w zajęciach powinien zapewnić indywidualne
ubezpieczenie od następstw wypadków mogących powstać w wyniki udziału w takiej formie
aktywności fizycznej.
9. Zobowiązuję się do poinformowania mojego dziecka o niewykorzystywaniu nabytych podczas
prowadzonych zajęć z zakresu koreańskich sztuk walki umiejętności niezgodnie z prawem.
10. Jako członek KS Korio moje dziecko po uregulowaniu opłat statutowych ma prawo uczestniczyć
w treningach, przystępować do egzaminów na kolejne stopnie z zakresu koreańskich sztuk walki oraz
korzystać z ewentualnych zniżek w opłatach przeznaczonych dla członów KS Korio w trakcie
seminariów, kursów i obozów.
11. Jako członek KS Korio moje dziecko ma prawo do uczestniczenia w przedsięwzięciach
realizujących cele statutowe KS Korio.

................................................................

Data i podpis

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich i mojego dziecka danych osobowych przez KS Korio (ustawa
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926,
ze zm.) oraz zgodnie z art. 12 Rozporządzenia 2016/679 (RODO) oraz art. 24 ust. 1 pkt 1-4 ustawy o
ochronie danych osobowych

................................................................

Data i podpis

*W przypadku osób niepełnoletnich deklarację wypełniają rodzice/prawni opiekunowie i zapoznają z
jej treścią swoje dziecko.

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ*
Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie utrwalonego jakąkolwiek
techniką, na wszelkich nośnikach, wizerunku mojego dziecka przez KS Korio z siedzibą w
Olsztynie, ul. Jana Bażyńskiego 9 na stronach www i portalach społecznościowych
przynależnych do sekcji treningowych(Facebook, Twitter, YouTube itp.). Wizerunek może
być uzupełniony komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte,
montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów i wykorzystywane na cele
promocyjne, informacyjne oraz szkoleniowe. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest
ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie:

................................................................

Data i podpis

*W przypadku osób niepełnoletnich deklarację wypełniają rodzice/prawni opiekunowie i zapoznają z jej treścią
swoje dziecko.

