
 

 

Ludowy Klub Sportowy 
„ROSANÓW” 

ul. Lipowa 48, 95-100 Dąbrówka Wielka 

 

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

-do 16 roku  życia 

 

 Rosanów……….……………………….…….  

  

Ja, niżej podpisany(a) ………..………………………………………………………………… proszę o przyjęcie mnie na  

członka zwyczajnego Ludowego Klubu Sportowego „Rosanów”. Znane mi są postanowienia Statutu, 

cele i zadania klubu. Zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa w życiu klubu oraz przestrzegania 

uchwał i postanowień władz klubu.  

 

 

…………………………………………………………………………..  

(własnoręczny podpis)  

 

Dane osobowe: 

1. Imię i Nazwisko: ……………………………………………………………………………  

2. Data urodzenia: …………………………………………………………………………….  

3. Pesel/nr paszportu: ………………………………………………………………………. 

4. Miejsce urodzenia: ………………………………………………………………………… 

5. Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………….  

6. nr telefonu: ……………………………………………………………………………………..  

7. e-mail: …………………………………………………………………………………………… 

7. Szkoła: ……………………………………………………………………………………………  

 

  

 

 



 

 

Ludowy Klub Sportowy 
„ROSANÓW” 

ul. Lipowa 48, 95-100 Dąbrówka Wielka 

 
 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego: 

□ Oświadczam, że jestem ustawowym przedstawicielem i dziecka wyrażam zgodę na wstąpienie  

……………………….…………………………………………………….. (Imię i Nazwisko dziecka) w poczet członków 

Ludowego Klubu Sportowego „Rosanów”.  

□ Wyrażam zgodę na udział dziecka w zajęciach sportowych i współzawodnictwie sportowym 

organizowanym przez klub.  

□ Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala mu na uprawianie sportu, a w przypadku 

zaistnienia ograniczeń w tym względzie niezwłocznie poinformuję o tym na piśmie Zarząd Klubu.  

□ Zobowiązuję się do regulowania składek członkowskich dziecka oraz innych opłat związanych  

z przynależnością do danej sekcji w LKS „Rosanów”  

□ Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem obowiązującym w Ludowym Klubie Sportowym 

„Rosanów” i zobowiązuję się do jego przestrzegania 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji w celu 

wstąpienia dziecka w poczet członków Ludowego Klubu Sportowego „Rosanów” oraz udziału  

w zajęciach sportowych organizowanych przez klub 

 

       ….................................................................... 
         (czytelny podpis) 

 

Administratorem danych osobowych jest Ludowy Klub Sportowy „Rosanów” z siedzibą w 95-100 

Dąbrówka Wielka, ul. Lipowa 48, tel. (+48) 698 346 111, e-mail: lksrosanow@op.pl  

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody tj. na podstawie Art. 6, ust. 1 lit. a)  

oraz Art. 9, ust 2, lit. a)  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 (dalej RODO)  

w celu wstąpienia dziecka w poczet członków Ludowego Klubu Sportowego „Rosanów” oraz udziału  

w zajęciach sportowych organizowanych przez klub. 

Dane osobowe będą przekazane do Polskiego Związku Piłki Nożnej za pomocą systemu Extranet. 

Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom niż uprawnionym na podstawie przepisów 

prawa bądź podmiotom z którymi klub zawarł stosowne umowy. 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowych. 

Dane będą przechowywane przez okres członkostwa w klubie, a następnie przez okres przedawnienia 

się roszczeń. Jeśli wycofają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, klub zaprzestanie 

przetwarzania Państwa danych. 

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, 



 

 

Ludowy Klub Sportowy 
„ROSANÓW” 

ul. Lipowa 48, 95-100 Dąbrówka Wielka 

 
ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

Dane  nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwi wstąpienie do klubu oraz 

udział w zajęciach sportowych. 

        ZAPOZNAŁEM/AM SIĘ 

 

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

              (czytelny podpis) 

 

Imię i Nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego: …………………………………………………………….................  

Nr telefonu: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

E -mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres do korespondencji: ……………………………………………………………………………………………………………….  

 

………….……………………………………………………………………….  

(czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)  

 

 

 

Uchwałą Zarządu Klubu z dnia …………………………………….. przyjęto  

……………………………………………………………………..……………………………………………………….. (Imię i Nazwisko) 

do grona członków Ludowego Klubu Sportowego „Rosanów”.  

 

……………….……………………………………….  

(data i podpis Sekretarza lub Prezesa) 


