
УрсУс ВаршаВа
Декларація членстВа

Імя та Прізвище:

Адреса:                                                     Поштовий код

Телефон до контакту 1:

Телефон до контакту 2:

Адрес е-мейл:

 

Імя та Прізвище:

Адреса:

Дата та місце народження:

Ідентифікаційний код (песель):

Школа (номер, адреса, клас):

Навчальна група:

 

Дані батьків/опікуна:

Дані Дитини (учасника занять):

інформаційне застереження згіДно RODO

Згідно цьому, на основі арт. 6 пар. 1 літ А Розпорядження Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 з дня 27 квітня 2016 р. В справі 
захисту фізичних осіб в звязку з обробкою особистих даних і в справі вільного поширення  таких даних та відхилення директиви 95/46/WE (RODO), 
погоджуюсь на обробку моїх особистих даних, через Спортивний Клуб «Урсус» Варшава зі штабом в Варшаві 02-495 вул. Сосновськєго 3, в цілях 
повязаних з участю в спортивних заняттях.

Згідно цьому, зазначую, що відомі мені цілі та напрямки діяльності Спортивного Клубу «Урсус» Варшава. Освідчуючи вступ до СК Урсус Варшава, 
зобовязуюсь до: активної участі в житті клубу та дотримання ухвал та постанов встановлених власниками Клубу, а також підтримувати події  
організовані разом з іншими організаторами та термінових вплат  до десятого дня кожного місяця (згідно правил на місяць вперед) в кількості 
визначеній через власників Клубу та опублікованій на інтернет сторінці Клубу. За час канікул ( липень/серпень) стягується збір за членство 
в Клубі. Підстава до відмови з членства в СК Урсус Варшава можлива в письмовому вигляді до Адміністрації Клубу. В випадку отримання від Клубу 
спортивного обладнання (форма, блузи і т.д.) під час  відмови, зобовязані до його повернення або ж розрахунку за обладнання.

Як правний опікун погоджуюсь на участь моєї дитини в спортивних заняттях, матчах, таборах та турнірах. Зобовязуюсь також до доручення 
актуального (що 6 м.) медогляду від лікаря спортивної медицини, підтверджуючого придатність дитини до футбольних тренувань.

Згідно  з арт. 24 пар. 1 устави з дня 29 серпня 1997 р. Про охорону особистих даних (Д. У. З 2016 р. Поз.922, далі «устава») інформуємо, що:
1. Адміністратором даних вказаних в згоді на обробку особистих даних котра згадується вище, являється Спортивний Клуб «Урсус» Варшава зі 

штабом в Варшаві 02-495 вул. Сосновскєго 3, тел. +48535100431, е-мейл: biuro@ursuswarszawa.com.
2.  Дані збираються з ціллю  можливості переказування  інформації та листування через інтернет, поширення візерунку дитини, в тому публікації, 

показування і використання в залежності від вибору світлин, портрету, як і поширення прізвища, голосу та біографічних даних дитини 
в довільному форматі та в усіх медіа та з ціллю втілення процесу тренування в Клубі «Урсус» Варшава.

3.  Маєте право доступу до вмісту даних та його спростування, видалення або ж обмеження обробки, а також право на заперечення, вимоги до 
зупинення обробки даних як і можливість відмінити згоду в будь-який момент та право на скаргу до вищого органу:
–  перед 25 травня 2018 р. Генеральний Інспектор Охорони Даних Особових,
–  після 25 травня 2018р. Презеі Уряду Охорони Даних Особових.

4.  Подача даних є добровільна але необхідна в тренуваннях. При відсутності даних не буде можлива участь в заняттях.
5.  Ваші дані не будуть доступні для третіх осіб. Тільки для інституцій з якими необхідно співпрацювати.
6.  Дані не будуть підлягати профілюванню.
7.  Адміністраторо даних особових не має наміру переказувати ваші  дані до третіх країн або міжнародної організації.

Ознайомився/лась з повижчою інформацією отриманою від адміністратора особистих даних.

Зізнаю, що учасник виїхав з території України після 24.02.2022р. 
Заявляю, що в терміні 15 днів доставлю документ, який підтверджує перетин кордону. 

ПідписДата


