
  

 

Deklaracja członka Sekcji Żeglarskiej TS Kuźnia Rybnik 

 
 
………………………………………….………                    Rybnik, dn. …………………………. 

Imię i Nazwisko 
 
 
 Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków sekcji żeglarskiej TS „Kuźnia”. Deklaruję aktywny udział w działaniach 
sekcji. Zobowiązuję się do wywiązywania z obowiązków wynikających z zarządzeń, regulaminów, uchwał sekcji oraz poleceń 
kierownictwa sekcji w zakresie związanym  z działalnością sekcji. 

 
Wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez sekcję TS Kuźnia i sponsorów podczas zdjęć, 

filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat, treningów oraz we wszystkich materiałach dotyczących sekcji. 
 

Wyrażam zgodę na przechowywanie i wykorzystanie moich danych osobowych wyłącznie dla potrzeb działalności sekcji. 
 
 

……………………………………… 
Podpis   

 
 
 
 

  

Deklaracja rodziców/ opiekunów 
 

Niniejszym wyrażam zgodę na to, aby mój syn/córka ………………..………….………….………………. uprawiał/a żeglarstwo 
oraz brał/a udział w zajęciach, treningach i startował/a w regatach. Jednocześnie zgadzam się na przewóz syna/córki na 
zgrupowania i zawody prywatnymi środkami transportu, w tym samochodem osobowym. 
  Zobowiązuję się do regularnego opłacania składek oraz nadzorowania aktualności badań lekarskich dopuszczających 
syna/córkę do uprawiania żeglarstwa. 
 

Wyrażam zgodę na przechowywanie i wykorzystanie danych osobowych syna/córki wyłącznie dla potrzeb 
działalności sekcji. 
 

Wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie wizerunku syna/córki przez sekcję TS Kuźnia i sponsorów podczas zdjęć, 
filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat, treningów oraz we wszystkich materiałach dotyczących sekcji. 

 
 

………………………………………………………                                            ..……………………………………………………............................................. 
 Data                          Podpis obojga rodziców/ opiekunów 
 

 
 
 



 

KARTA CZŁONKA – DANE OSOBOWE 
 
 
Imię, nazwisko: …………………………………………………………………………………………. 

PESEL: ………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

e-mail (rodzica/opiekuna): ……………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy (rodzica/opiekuna): ………………………………………………………… 

 

 

Wyrażam zgodę na: 
- przetwarzanie moich danych osobowych przez TS Kuźnia Rybnik z siedzibą ul. Podmiejska 1, 44-207 
Rybnik w celach związanych z działalnością statutową TS Kuźnia oraz udostępniania danych takich jak 
imię, nazwisko, data urodzenia, przynależność klubowa, nr. licencji, badania lekarskie, pesel, nr dowodu 
osobistego i paszportu przez TS Kuźnia  
 
Tak / Nie 
 

- przekazywanie przez TS Kuźnia danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu do 
organizatorów regat żeglarskich o znaczeniu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowych, 
zgłoszonych do PSKL i PSKO organizowanych zgodnie z obowiązującym regulaminem, pod warunkiem 
uprzedniego zgłoszenia do uczestnictwa w danych regatach, podpisanego przez zgłaszanego członka TS 
Kuźnia lub jego opiekuna prawnego, 
 
Tak / Nie 
 

 - zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 
z 2016 r., poz. 922) oraz zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego       
i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 
119.) od dnia wejścia w życie w/w rozporządzenia. 
- nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku związanego z członkostwem w TS Kuźnia wyłącznie 
w celach promocyjnych TS Kuźnia zgodnie z ustawą 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631). 
 
Tak / Nie 
 
 

...................................................................  
data i czytelny podpis  

 



Informacja Administratora Danych:  
 
1. TS Kuźnia informuje, iż jego siedzibą jest ul. Podmiejska 1, 44-207 Rybnik, wpisanym do rejestru pod numerem Regon 
272773487, NIP 642-20-97-309, a jego akta przechowywane są przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003618. 
2. TS Kuźnia informuje, iż podanie danych jest dobrowolne.  
3. TS Kuźnia informuje, iż podanie danych jest niezbędne do realizacji celów statutowych i celów wskazanych powyżej. 
4. TS Kuźnia informuje, iż dane, w opisanym wyżej zakresie, mogą zostać przekazane organizatorom regat. W przypadku 
takiego przekazania przysługiwać będzie również prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich 
poprawiania. Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 7) i 8) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 
r., poz. 922), przysługiwać będzie Panu/Pani prawo do wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na 
Pana/Pani szczególną sytuację, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub w wobec 
przekazania ich innemu administratorowi.  
5. TS Kuźnia informuje, iż dane osobowe będą pozyskiwane wyłącznie bezpośrednio na podstawie niniejszego formularza.  
6. TS Kuźnia informuje, że każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w 
zbiorach danych. W tym celu posiada Pan/Pani prawo do:  
 prawa dostępu do danych - osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania informacji m.in. jakie jej dane 
Administrator przetwarza, w jakich celach są one przetwarzane, oraz uzyskania ich kopii. Może Pań/Pani zwrócić się do 
Administratora z wnioskiem o otrzymanie informacji (wniosek dostępny             w siedzibie Administratora).  
 prawa do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – osoba, której dane dotyczą może wskazać zakres i 
okoliczności uzasadniające wnioskowane usunięcie danych np. dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których 
zostały zebrane, a nie występują podstawy prawne do dalszego przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z 
prawem.  
 prawa do usunięcia danych może być zrealizowane w przypadkach, gdy Administrator nie ma podstaw prawnych do 
przetwarzania danych. Zwracamy uwagę, że jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne realizacji obowiązku prawnego to 
dane osobowe nie mogą zostać usunięte.  
 prawa do przenoszenia danych - osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać                                        w 
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, 
które dostarczyła Administratorowi. Wniosek o przeniesienie danych może złożyć osoba, której dane dotyczą. Informacja 
przekazywana będzie w formie pliku zabezpieczonego hasłem.  
 prawa do ograniczenia przetwarzania danych - osoba, której dane dotyczą wskazuje, że wystąpiły przesłanki określone w 
art. 18 RODO dla ograniczenia przetwarzania jej danych np. Administrator nie potrzebuje pewnych danych, nie występują 
przesłanki do dalszego ich przetwarzania a osoba, której dane dotyczą wnosi o wstrzymanie operacji na danych lub 
nieusuwanie danych. Każdy wniosek                 o ograniczenie przetwarzania danych będzie wymagał indywidualnego 
rozpatrzenia pod względem istniejących podstaw dla przetwarzania danych, celu i zakresu ich przetwarzanych.  
 prawo do sprostowania danych – w każdym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba osoba, której dane dotyczą informuje 
Administrator o zmianie swoich danych osobowych. Może Pan/Pani zwrócić się do Administratora z prośbą o sprostowanie 
nieprawidłowych, czy uzupełnienie niekompletnych danych osobowych. 
 prawo sprzeciwu - w każdym momencie można złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych                w sposób 
zautomatyzowany, w tym profilowania a także sprzeciw wobec przetwarzania danych celach marketingowych. Sprzeciw 
wobec przetwarzania danych można złożyć np. w placówce Administratora, listownie na adres Administratora. 
Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie 
uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub 
podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. To sam administrator odpowiada za wykazanie, że jego ważne 
prawnie uzasadnione interesy mają nadrzędny charakter wobec interesów lub podstawowych praw i wolności osoby, której 
dane dotyczą. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów 
statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej 
szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do 
wykonania zadania realizowanego             w interesie publicznym 
7. TS Kuźnia informuje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku podejrzenia, że podane dane 
osobowe są przetwarzane niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz krajowego. Organem nadzorczym 
jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 roku, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) z 
siedzibą w Warszawie, przy ulicy Stawki 2. 
Podpisując niniejszy formularz, jednocześnie zobowiązuje podporządkować się statutowi TS Kuźnia, jego regulaminom 
wewnętrznym, oraz uchwałom władz. 
 
 
 

...................................................................  
data i czytelny podpis  


