
 

Skierniewice, dnia 01.07.2018 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko) 

urodzonego dn. …………………………………………………… w ……..…………………………………………………………………………………. 
(data i miejsce urodzenia) 

 
zamieszkałego …………………………………………………………………………………………………..………………………..……………………… 

(adres zamieszkania) 

email rodzica …………………………….……………………………………………………….………………….…… tel. rodzica ………………….………………………… 

w treningach piłki nożnej, meczach, turniejach, obozach, konsultacjach i innych zajęciach sportowych organizowanych przez klub 

MLKS Widok Skierniewice ul. Nowobielańska 102, 96-100 Skierniewice KRS: 0000025764 oraz w tego typu wydarzeniach 

organizowanych przez inne kluby na terenie Polski. 

Oświadczam, iż dziecko nie posiada schorzeń uniemożliwiających udział w treningach i zawodach sportowych. Biorę pełną 

odpowiedzialność za posiadanie przez dziecko aktualnych badań lekarskich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w 

przypadku braku aktualnych badań biorę pełną odpowiedzialność za stan zdrowia dziecka. 

Oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze na zajęcia organizowane przez klub oraz w 

trakcie jego powrotu z zajęć. Zobowiązuje się do przyprowadzenia dziecka na zajęcia na 10 minut przed ich rozpoczęciem oraz 

odbioru dziecka z zajęć bezpośrednio po ich zakończeniu (zgodnie ze wskazanymi godzinami zajęć). W przypadku mojej 

nieobecności po zakończeniu zajęć wyrażam zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu i ponoszę pełną odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo dziecka. 

Oświadczam, że w przypadku zachowań dziecka niezgodnych z ogólnie przyjętymi normami zachowania społecznego oraz łamania 

przez dziecko wewnętrznych regulaminów klubowych biorę pełną odpowiedzialność za konsekwencję zachowania dziecka i nie 

będę podważać decyzji podjętych przez trenera. 

Oświadczam, że zobowiązuje się do systematycznego opłacania miesięcznej składki członkowskiej za moje dziecko w wysokości 80 
zł (słownie: osiemdziesiąt złotych) płatnej od 1 sierpnia 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. (do 10 dnia każdego miesiąca z góry za dany 
miesiąc). W przypadku zaległości w płatnościach wyrażam zgodę na telefoniczny kontakt przedstawiciela klubu. Mam świadomość, 
że zaległość w płatnościach uniemożliwia udział dziecka w zajęciach oraz, że nieobecność na zajęciach nie zwalnia z obowiązku  
opłacenia składki. 
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu 

mojego dziecka. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka dla potrzeb przynależności do MLKS Widok. 
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na dysponowanie przez MLKS Widok Skierniewice wizerunkiem dziecka poprzez publikowanie w 
serwisach internetowych, ulotkach, plakatach, kalendarzach MLKS Widok Skierniewice zdjęć z wydarzeń klubowych. 
 

 

 

 

 

Czytelne podpisy obojga rodziców 

 

………………………………….…………………………..……………….        …..…………………………………….………………………………… 

  



Karta informacyjna zawodnika MLKS Widok 

Proszę wypełnić czytelnie wszystkie pola 

 

Uwaga ! W przypadku nowych zawodników wypełniamy wszystkie pola, w pozostałym przypadku tylko pola które 

uległy zmianie w stosunku do danych sprzed roku. 

 

Nazwisko i imię  

Data urodzenia  

Miejsce urodzenia  

PESEL  

Ulica nr domu/nr mieszkania  

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Email (dziecka)  

Telefon (dziecka)  

Imię ojca  

Telefon  

Adres email  

Imię matki  

Telefon  

Adres email  

Uwagi o dziecku (istotne dla trenera): 

W związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r. – 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej : RODO, niniejszym informuję, że: 

1. Miejski Ludowy Klub Sportowy Widok, Skierniewice ul. Nowobielańska 102 przetwarza dane osobowe Pani/Pana dziecka w związku z jego przynależnością do 

klubu MLKS Widok. 

2. Administratorem danych osobowych jest Prezes MLKS Widok Skierniewice, a dane te są – z jego upoważnienia przetwarzane przez członków Zarządu, trenerów 

oraz księgowość. 

Administrator danych informuje, że: 

1. przetwarzanie przez klub MLKS WIDOK dane osobowe członków klubu MLKS WIDOK oraz kandydatów na członków klubu MLKS WIDOK pochodzą 

wyłącznie od osób, których dotyczą; 
2. podanie danych osobowych klubowi MLKS WIDOK jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania i zachowania członkostwa w klubie MLKS WIDOK. 

Niepodanie danych osobowych uniemożliwia uzyskanie członkostwa w klubie MLKS WIDOK. Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych albo ich 

usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o członkostwo klubu MLKS WIDOK albo z wystąpieniem z klubu MLKS WIDOK; 

3. kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem Prezesa klubu – prezes@widokskierniewice.pl 

4. Dane osobowe Pani / Pana dziecka:  

a. podane w deklaracji członkowskiej lub później (na przykład pocztą elektroniczną), są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B i f RODO, 

b. przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z przynależnością do klubu MLKS WIDOK wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez Administratora (nie są przetwarzane w celach handlowych), 

c. będą przechowywane, przez okres przynależności do klubu MLKS WIDOK, a także po ustaniu członkostwa, przez czas zgodny z przepisami prawa, a 

w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora – przez czas ich realizacji, 

d. nie są przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego ani też jakichkolwiek pomiarów, 

e. nie są przekazywane żadnym innym podmiotom; 

5. przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania 

albo usunięcia. 

W razie uznania, że przetwarzanie przez klub MLKS WIDOK dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo 

wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 


