DEKLARACJA CZŁONKA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO SKARPA LUBLIN
IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA
(DD.MM.RRRR)

PESEL

DATA URODZENIA

MIEJSCE ZAMIESZKANIA
TELEFON KONTAKTOWY/E-MAIL

IMIĘ I NAZWISKO RODZICA /
PRAWNEGO OPIEKUNA (1)
TELEFON KONTAKTOWY/E-MAIL

IMIĘ I NAZWISKO RODZICA /
PRAWNEGO OPIEKUNA (2)
NAZWA/ADRES

SZKOŁA/PRZEDSZKOLE

Obowiązek informacyjny - zgoda na przetwarzanie danych:
1) Administratorem Pani, Pana i dziecka danych osobowych jest UKS SKARPA w Lublinie (zwany dalej: ”ADMINISTRATOREM”), z siedzibą: ul. Radości 13, 20-530
Lublin. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Radości 13, 20-530 Lublin lub drogą e-mailową pod
adresem: uks@skarpalublin.pl
2) Pani, Pana i dziecka dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania
przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/SISW, tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.
3) Przetwarzanie odbywa się w celu udziału w zajęciach sportowych i rozgrywkach sportowych, obozach, innego rodzaju formach treningów, działaniach
statutowych, publikacji wizerunku oraz imienia i nazwiska na stronie internetowej, portalach społecznościowych, podawaniu publicznie imienia i nazwiska
podczas zawodów sportowych.
4) Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
5) Administrator zamierza przekazywać dane osobowe do państwa trzeciego (Rosja, Białoruś, Ukraina i inne kraje poza Unia Europejska) w celu udziału w
rozgrywkach. Będzie odbywać się to na podstawie art. 46 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia
postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylająca decyzję ramową Rady 2008/9771SISW.
6) Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa oraz umów powierzenia przetwarzania danych
osobowych, m.in. hotelom, w których odbędą się noclegi, związków i organizacji sportowych celem udziału w rozgrywkach oraz do urzędów i innych donatorów,
które udzielają dotacji, celem udokumentowania realizacji zadania i rozliczenia środków publicznych.
7) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu zakończenia udziału w działaniach Administratora, z tym, że wizerunek oraz imię i nazwisko
będą przetwarzane w celach archiwalnych i statystycznych.
8) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9) Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10) Podanie danych osobowych jest wymogiem brania udziału w działaniach prowadzonych przez Administratora. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości
udziału w działaniach prowadzonych przez Administratora.
11) Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Oświadczenia odrębne:
1) Upoważniamy jako prawni opiekunowie nasze dziecko do wszelkich zajęć sportowych organizowanych przez UKS Skarpa w Lublinie, dotyczy to również
imprez, w których klub uczestniczy, a nie jest ich organizatorem jak również wszelkich wyjazdów poza granicę Lublina. W stosownych przypadkach dokonujemy
cesji naszych praw opiekuńczo-wychowawczych do dziecka na klub. W szczególności dotyczy to spraw zawiązanych z bezpieczeństwem i zdrowiem.
2) Oświadczamy, że jeżeli w wyniku zajęć zgodnie z pkt. 1 nasze dziecko odniesie kontuzję lub jakikolwiek inny uraz niezawiniony przez klub odstępujemy od
wszelkich roszczeń z tego tytułu w stosunku do klubu.
3) Oświadczamy, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa naszego dziecka w treningach i zostaliśmy poinformowani o konieczności wykonania
dziecku badań lekarskich przez lekarza medycyny sportowej.
4) W przypadku zmiany naszych danych zawartych w deklaracji zobowiązujemy się je natychmiast zaktualizować.
MIEJSCE:

PODPISY PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA
Potwierdzamy: podanie prawidłowych danych, zgodę na przetwarzanie danych,
oświadczenie odrębne.
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