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Klub Sportowy SASKA Warszawa 

ul. Bora-Komorowskiego 56/104 

03-982 Warszawa 

 

DEKLARACJA ZAWODNICZA 

1. Imię i nazwisko .................................................................................................... 

2. Data urodzenia ………………..... miejsce urodzenia .......................................... 

3. Pesel .............................................. 

4. Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów .............................................................. 

............................................................................................................................. 

5. Telefon (mama) .............................. e-mail: ................................................. 

Telefon (tata) .................................. e-mail: ................................................. 

6. Adres zamieszkania ........................................................................................... 

............................................................................................................................ 

 

My, niżej podpisani, wyrażamy zgodę na uczestnictwo naszego dziecka 

w treningach i zawodach piłki siatkowej oraz przetwarzanie danych i publikację 

wizerunku. 

Wyrażamy zgodę na wyrobienie licencji zawodniczej naszemu dziecku, w celu 

reprezentowania barw Klubu w rozgrywkach MWZPS i PZPS. Upoważniamy Zarząd 

Klubu do reprezentowania naszego dziecka w przypadku zmiany barw klubowych. 

Jest nam znany regulamin Ogólnopolskiego Systemu Ewidencji Klubów 

i Zawodników PZPS, zgodnie z treścią ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie 

danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Wyrażam zgodę na 

otrzymywanie wiadomości e-mail z Ogólnopolskiego Systemu Ewidencji Klubów 

i Zawodników PZPS. 
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Zgoda na przetwarzanie danych. 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych moich oraz mojego 

dziecka przez Klub Sportowy Saska Warszawa oraz na publikację wizerunku na 

stronie internetowej Klubu. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

oraz publikację wizerunku mojego dziecka w serwisie Facebook. 

Zostałem poinformowany/a, że serwery serwisu Facebook znajdują się 

w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu 

ochrony danych osobowych, które w szczególności mogą nie zapewnić 

dostatecznego poziomu ochrony. Dane zostaną przetransferowane przez serwis 

Facebook na jego serwery w celu stworzenia kopii zapasowej w celach związanych 

z działalnością serwisu. 

Zostałem poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne i przysługuje 

mi prawo dostępu do treści danych określonych w zgodzie, ich poprawienia oraz 

wycofania złożonej zgody. 

Podpisanie deklaracji i udział dziecka w zajęciach jest jednoznaczny 

z zapoznaniem się z regulaminem KS Saska Warszawa dostępnym na stronie 

www.kssaska.pl 

Stwierdzamy poprawność powyższych danych osobowych. 

 

Warszawa, data ............................... 

 

...............................         ...................................., ................................... 

(podpis zawodnika/czki)            (podpis rodziców/opiekunów prawnych zawodnika/czki) 


