DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Elbląg, dn.……………………………….
(miejscowość, data)

Ja, niżej podpisany/a…………………………………………..………………… proszę o przyjęcie mojej/go córki/ syna
………………………………………………………………………………………………. na członka Uczniowskiego Klubu Tańca
Sportowego DESTINATION.
Dane osobowe dziecka:
Imię i nazwisko córki/ syna …………………………………………………………………………………………..……………………..
Data urodzenia i nr PESEL dziecka ……………………………………………………………………………..………………………..
Miejsce zamieszkania dziecka ………………………………………………………………………………………………….………...
Nr Tel. kontaktowego rodzica/ prawnego opiekuna …………………………………………………………………………..
Ważne informacje dot. zdrowia …………………………………………………………………………….…………………………….
Szkoła, do której będzie uczęszczać dziecko na zajęcia taneczne ……………………………………………………….
Oświadczam, iż znane są mi postanowienia statutu, regulaminu, cele i zadania klubu i zobowiązuję się
do aktywnego i systematycznego uczestnictwa w życiu UKTS Destination oraz przestrzegania uchwał i
postanowień władz ww. klubu.
1. Oświadczam, że nie ma żadnych zdrowotnych przeciwwskazań do udziału mojej/go córki/ syna w
zajęciach tanecznych.
2. Niniejsza Deklaracja podpisywana jest na czas nieokreślony. W przypadku rezygnacji z zajęć, należy
dostarczyć pisemną rezygnację do Instruktora Tańca lub wysłać
rezygnację na maila
info@destination.elblag.pl
3. Zobowiązuję się do uiszczania składek członkowskich na rzecz klubu w wysokości: 80 zł/ miesiąc
(płatne z góry za dany miesiąc) na konto UKTS Destination:
Bank MILLENNIUM S.A. nr konta: 30 1160 2202 0000 0001 5087 8720
4. Oświadczam, że zapoznałem/am się z: „Regulaminem UKTS Destination” oraz „Statutem UKTS
Destination” dostępnym na stronie www.destination.elblag.pl w zakładce UKTS.
5. Wyrażam zgodę na nieograniczone wykorzystywanie przez UKTS Destination fotografii oraz wideo z
wizerunkiem mojego dziecka zrobionych podczas zajęć tanecznych, szkoleń, turniejów tańca,
obozów, półkolonii, zimowisk w celach informacyjnych, reklamowych i marketingowych w
formie cyfrowej i analogowej z zastrzeżeniem zachowania zasad etyki i estetyki.
……………………………………………………………..
(własnoręczny podpis rodzica/ prawnego opiekuna)

Wyrażam zgodę na udział mojej/ego córki/ syna w treningach oraz zawodach sportowych
reprezentując UKTS Destination i jednocześnie oświadczam, że moje dziecko nie posiada
przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania wysiłku fizycznego.
……………………………………………………………..
(własnoręczny podpis rodzica/ prawnego opiekuna)

Uczniowski Klub Tańca Sportowego DESTINATION, ul. Nowogródzka 9/4, 82‐300 Elbląg
Tel: 511‐912‐289, e‐mail: info@destination.elblag.pl, www.destination.elblag.pl

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
ORAZ PUBLIKACJĘ WIZERUNKU

Elbląg, dn.……………………………….
(data)
Ja, niżej podpisany/a…………………………………………..………………………………………………………………………………..
Imię (imiona) i nazwisko
legitymujący się dowodem osobistym ……………………………………………………………………………………………….
Seria i numer dowodu osobistego
oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nieodpłatną publikację wizerunku mojego dziecka
…………………………………………………………………………………………..……………………...
Imię i nazwisko córki/syna
w publikacjach w formie tradycyjnej (np. dokumenty, karty kwalifikacyjne, ankiety, katalogi, foldery, notatki prasowe, ulotki, wystawy
pokonkursowe prowadzonych zajęć w UKTS Destination, plakaty oraz inne formy promocji), elektronicznej na stronach internetowych:
www.destination.elblag.pl i www.facebook.pl/DestinationElblag.
Oświadczam, że zapoznałam/Em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Uczniowski Klub Tańca
Sportowego Destination i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobistych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym wyżej/niżej zakresie imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numery telefonów,
pesel, numer dowodu osobistego, dane wrażliwe (choroby), w celu: przy organizacji wydarzeń kulturalno‐rozrywkowych, przy organizacji
wypoczynku – półkolonii letnich i zimowych i obozów tanecznych, przy organizacji wydarzeń związanych z działalnością jednostki takich jak:
warsztaty, zajęcia edukacyjne, konkursy, przeglądy, turnieje taneczne, prelekcje, odczyty, przedstawienia teatralne itp..
……………………………………………………………..
Miejscowość i data

………………………………………………………………………
(własnoręczny podpis rodzica/ prawnego opiekuna)

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
NA PODSTAWIE UDZIELONEJ ZGODY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (określane jako „RODO”) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczniowski Klub Tańca Sportowego Destination z siedzibą ul. Nowogródzka 9/4, 82‐
300 Elbląg, e‐mail: info@destination.elblag.pl, Tel. 511‐912‐289 i 510‐339‐749
2. Informacje kontaktowe Inspektora ochrony danych w Uczniowskim Klubie Tańca Sportowego Destination, e‐mail:
info@destination.elblag.pl
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu: organizacji wydarzeń kulturalno‐rozrywkowych, organizacji wypoczynku –
półkolonii letnich i zimowych i obozów tanecznych, organizacji wydarzeń związanych z działalnością jednostki takich jak: warsztaty, zajęcia
edukacyjne, konkursy, przeglądy, turnieje taneczne, prelekcje, odczyty, przedstawienia teatralne itp. W oparciu o wyrażoną zgodę (art. 6
ust. 1 lit. A, art. 9 ust. 2 lit a) (RODO).
4. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa lub inne podmioty (dostawca usług informatycznych – serwis
hostingowy) na podstawie stosownych umów zawartych z PC KOMPLEKS.
5. Dance osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Przysługuje Pani/Panu posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres minimum dwudziestu lat od daty wyrażenia zgody.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul.
Stawki 2, 00‐193 Warszawa.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu publikacji w formie tradycyjnej (np. dokumenty, karty kwalifikacyjne,
ankiety, katalogi, foldery, notatki prasowe, wystawy pokonkursowe, plakaty oraz inne formy promocji), elektronicznej na stronach
internetowych: www.destination.elblag.pl i www.facebook.com/DestinationElblag.
W przypadku braku wyrażenia zgody na ich przetwarzanie, nie będzie możliwe uczestnictwo w organizowanych przez Uczniowski Klub
Tańca Sportowego Destination wyżej wymienionych wydarzeń związanych z działalnością jednostki.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

