
 
 

DEKLARACJA 
 

 

RODO 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przekazujemy informacje 

dotyczące danych osobowych. Rozporządzenie to będzie stosowane równolegle we wszystkich państwach 

Unii Europejskiej i ma na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na tym obszarze.  

Towarzystwo Młodzieży Sportowej Suchary Suchy Las, z siedzibą w Suchym Lesie, przy ulicy Szkółkarskiej 47, 

jest tymczasowym administratorem danych osobowych Państwa oraz Państwa Dzieci, tj. imion i nazwisk, 

adresu zameldowania, nr PESEL, nr telefonu oraz adresu e-mail, pozyskanych za pośrednictwem dowolnego 

środka komunikacji (Internet, telefon, poczta elektroniczna i tradycyjna, kanały social media, spotkania 

bezpośrednie, itp.). Państwa dane osobowe będą przechowywane:  

a) od momentu złożenia deklaracji,  

b) przez okres trenowania w klubie,  

c) przez okres do 5 lat, liczonych od dnia rezygnacji z przynależności do klubu.  

Przez cały okres przechowywania i przetwarzania danych mają Państwo prawo wglądu do swoich danych 

osobowych, do ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, cofnięcia zgody, 

usunięcia bądź ograniczenia ich przetwarzania. 

Zapoznałam/łem się z treścią informacji, akceptuję jej zapisy i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych w celach administracyjnych przez TMS Suchary Suchy Las i jego partnerów. 

 

 

 

 
 
 
_________________________ / _______________________ / _______________________ / _______________________ 

Imię i nazwisko Zawodnika  PESEL Zawodnika  Podpis Rodzica/Opiekuna          Data złożenia deklaracji 

 

 
Towarzystwo Młodzieży Sportowej Suchary Suchy Las 
ul. Szkółkarska 47, 62-002 Suchy Las 
NIP: 777-23-04-293, KRS: 0000099026, REGON: 631073944 

 



 
 

Oświadczenie wnioskodawcy 

a) Oświadczam, że znany jest mi Regulamin Członków Towarzystwa Młodzieży Sportowej Suchary Suchy Las 

(zwanym dalej TMS Suchary Suchy Las). 

b) Deklaruję chęć uczestnictwa syna / córki w zajęciach sportowych TMS Suchary Suchy Las.  

c) Zobowiązuję się do opłacania miesięcznej składki członkowskiej w wysokości określonej w Regulaminie 

TMS Suchary Suchy Las.  

d) Oświadczam, że mój syn/córka nie posiada żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do czynnego 

uczestnictwa w treningach oraz rywalizacji piłkarskiej. 

e) Oświadczam, że zdaję sobie sprawę z ryzyka, które wiąże się z uprawianiem sportu. 

f) Biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczny dojazd mojego dziecka na miejsce zajęć treningowych lub 

zawodów oraz bezpieczny powrót do domu. 

g) Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego dziecka, 

zarejestrowanych podczas treningów, meczów, obozów, turniejów i innych zajęć organizowanych przez TMS 

Suchary Suchy Las, na wszelkich materiałach Klubowych wydawanych przez TMS Suchary Suchy Las, w 

szczególności na stronie WWW, w social mediach (Instagram, Facebook, Twitter), materiałach drukowanych, 

etc. 

 
 
 
 
_________________________ / _______________________ / _______________________ / _______________________ 

Imię i nazwisko Zawodnika  PESEL Zawodnika  Podpis Rodzica/Opiekuna          Data złożenia deklaracji 

 
Towarzystwo Młodzieży Sportowej Suchary Suchy Las 
ul. Szkółkarska 47, 62-002 Suchy Las 
NIP: 777-23-04-293, KRS: 0000099026, REGON: 631073944 

 


