DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Zawarta w dniu ……………………… w Krakowie pomiędzy:
SKF Wspierania Młodych Talentów 100-lat Cracovia, z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 101, wpisaną do
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie pod numerem
KRS 0000230919, reprezentowaną przez:
1. Roberta Kasperczyka – Prezesa Zarządu
2. Pawła Michałkiewicza – Wiceprezesa Zarządu
zwane w dalszej części „Stowarzyszeniem”
a
Panem/Pan………………….…………………………………………………………………………………....……………….,
zamieszkałym/ą…………………………..……………………………………………………………………, zwanym/zwaną
w dalszej części Umowy Opiekunem
dalej zwanych łącznie Stronami
Mając na uwadze, że Stowarzyszenie prowadzi szkolenie hokejowe, a Opiekun wyraża wolę, aby jego dziecko brało w nim
udział, strony zgodnie oświadczają iż:.
§1
1. Stowarzyszenie oświadcza, iż prowadzi szkolenie z zakresu hokeja na lodzie
2. Opiekun oświadcza, że:
a. przysługuje mu władza rodzicielska wobec/jest prawnym opiekunem
imię i nazwisko: .…………………..
PESEL: ………………………….
data urodzenia: ………………….. miejsce ur. …………………….
adres zamieszkania dziecka: …………………………………………... („Dziecko”) i jest uprawniony do zawarcia
niniejszej umowy w jego imieniu;
b. działa za zgodą i w porozumieniu z pozostałymi przedstawicielami ustawowymi Dziecka;
c. aktualny stan zdrowia Dziecka umożliwia mu udział w szkoleniu hokejowym prowadzonym przez Stowarzyszenie
oraz nie są mu znane jakiekolwiek przeciwwskazania do udziału Dziecka w treningach oraz zawodach;
d. zapoznał się z Regulaminem Stowarzyszenia i akceptuje jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich
przestrzegania.
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§2
Na mocy niniejszej deklaracji Stowarzyszenie przyjmuje Dziecko w poczet członków Stowarzyszenia, co uprawnia
dziecko w uczestnictwie w szkoleniu hokejowym prowadzonym przez Stowarzyszenie w okresie od dnia
……………………………. roku do dnia 30 czerwca 2019 roku.
W przypadku gdy do dnia 30 czerwca każdego roku, Stowarzyszenie nie wypowie członkostwa lub Opiekun nie złoży
oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu, członkostwo automatycznie przedłuża się o kolejny roczny
okres.
§3
Składka członkowska wynosi 90,00 (słownie: dziewięćdziesiąt) złotych miesięcznie.
Opłatę, o której mowa w ust. 1, należy uiścić do 10-tego dnia każdego miesiąca, na następujący rachunek bankowy:
78 2490 0005 0000 4520 6718 0039.
Nieobecność uczestnika w zajęciach szkoleniowych prowadzonych przez Stowarzyszenie nie ma wpływu na wysokość
składki członkowskiej, o której mowa w ust. 1.
§4
Opiekun wyraża niniejszym zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie danych osobowych Dziecka, określonych w §
1 niniejszej Deklaracji na potrzeby oraz w celu uczestnictwa Dziecka w zajęciach szkoleniowych z hokeja na lodzie
Opiekun wyraża zgodę, aby na zlecenie Stowarzyszenia była sporządzana dokumentacja filmowa oraz zdjęciowa z
przebiegu zajęć hokejowych i wyrażają zgodę, aby znajdujący się na tych zdjęciach/ filmach wizerunek Uczestnika był
przez czas nieokreślony wykorzystywany przez Stowarzyszenie (oraz inne podmioty działające w jego imieniu lub na
jego rzecz) w następujących celach:
a. rozpowszechniania informacji w mediach oraz Internecie o odbywających się zajęciach hokejowych, w
szczególności w różnego rodzaju publikacjach
b. promocji Stowarzyszenia, jego produktów oraz marek handlowych, poprzez sporządzanie materiałów
promocyjnych i informacji prasowych, a także za pośrednictwem mediów internetowych, przy czym w
powiązaniu z faktem sporządzenia danego zdjęcia/filmu w trakcie zajęć hokejowych Stowarzyszenia;
Opiekun wyraża także zgodę na to, iż wszelkie materiały filmowe, zdjęcia z trwających zajęć hokeja na lodzie, z
udziałem Uczestnika mogą zostać wykorzystane i publikowane jako reklama i materiały promocyjne przez
Stowarzyszenie.
Opiekun przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu wgląd do danych, o których mowa w ust. 3 oraz praw żądania ich
zmiany, poprawienia lub usunięcia.
Stowarzyszenie będzie przetwarzać dane osobowe, o których mowa w ust. 3, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie
danych osobowych.
Opiekun wyraża zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie danych osobowych Dziecka zgodnie z art. 13
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 […], w
celu uczestnictwa w rozgrywkach hokejowych, w których udział bierze reprezentowane przeze mnie Stowarzyszenie

§5
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 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
informujemy, iż:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest SKF WMT 100-lat Cracovia z
siedzibą przy ul. Wielickiej 101, 30-552 Kraków
2) Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe dziecka przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków Administratora
na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) W celach związanych z działalnością promocyjną i marketingową Stowarzyszenia powiązaną z uczestnictwem Dziecka w
szkoleniu sportowym w zakresie piłki nożnej oraz we współzawodnictwie sportowym w ramach drużyn prowadzonych przez
Stowarzyszenie, w tym w szczególności na potrzeby prowadzenia i utrzymywania strony internetowej Akademii hokejowej.
4) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych oraz danych osobowych dziecka, jako osoby reprezentującej Klub, będą kluby
zrzeszone w Polskim Związku Hokeja na Lodzie
5) Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe dziecka przechowywane będą przez okres 10 lat
6) Pan/Pani oraz Dziecko posiadają prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7) Ma Pan/Pani oraz Dziecko prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezes Urzędu Danych Osobowych.
8) Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez Administratora skutkować będzie
brakiem możliwości reprezentowania barw i uczestnictwa w zajęciach sportowych organizowanych przez Stowarzyszenie.
9) Administrator zobowiązuje się do niewykorzystywania danych osobowych w celach niezgodnych z zakresem i celem
powierzonych mu zadań
10) Potwierdzam ponadto, iż otrzymałem informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie.
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