
 

 

DANE DZIECKA: 

 

Nazwisko ________________________________    Imię ______________________________ 

 

Adres :      ____________________________________________________________________ 

 

Pesel:        _______________________________     Telefon do rodzica ___________________ 

 

     

                                    

 

Oświadczenie 

 

 

Ja, niżej podpisany/na wyrażam zgodę na uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych Ju-Jitsu mojego syna/córki  

 

________________________________________________ 

jako prawny opiekun dziecka, tym samym potwierdzam, iż stan zdrowia dziecka pozwala na uczestnictwo w 

zajęciach rekreacyjnych. 

 

Każda z osób ćwiczących w Klub Sportowy Hajime jest ubezpieczona w własnym zakresie, tym samym 

odpowiedzialność za dodatkowe ubezpieczenie osoby ćwiczącej spoczywa na rodzicach/prawnych opiekunach. 

 

 

 

                                                                                               ______________________________ 

                                                                                         Podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

 

 

 

Opinia lekarska 

 

 

_______________________ 

Pieczęć przychodni 

 

 

Zaświadcza się że ____________________________________ nie posiada przeciwwskazań natury zdrowotnej 

do wzięcia udziału w zajęciach ogólnorozwojowych rekreacyjnych. 

 

 

 

                  ____________________________ 

                                                                                                 Pieczęć , podpis lekarza   

                                              

            KARTA UCZNIA 

            

            Data:______________ 
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         KARTA UCZNIA 

            

           

I. KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNA Z RODO  

W związku z członkostwem w klubie sportowym, poniżej przedstawiam następujące informacje: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Klub Sportowy Hajime, NIP 678-315-78-37, os. Oświecenia 16/58, 31-636 

Kraków. 

2. Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Ma Pan/Pani również 

prawo do żądania od Nas ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych, a także do ich przenoszenia. 

3. Jeżeli uzna Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma Pan/Pani prawo wnieść 

skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji zadań statutowych klubu, dla 

celów podatkowych, rachunkowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa 

cywilnego, jeśli takie się pojawią. W pojęciu "realizacja zadań statutowych klubu" mieszczą się takie działania jak treningi, wyjścia 

okolicznościowe, organizowanie wyjazdów, umieszczanie zdjęć i filmów na portalach społecznościowych, stronie internetowej klubu 

w celu reklamowym. 

5. Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, lecz konieczne do uczestnictwa w Klubie Sportowym Hajime. 

6. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. 

L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do 

podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego, który na Nas ciąży takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO (tzn. 

przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). 

7. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania dane na gruncie 

obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi księgowe. 

8. Pana/Pani dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który będzie Pan/Pani lub Pana/Pani dziecko 

członkiem Klubu Sportowego Hajime, a także później w związku z realizacją 5-letniego obowiązku archiwizacyjnego.  

 

Zapoznałem/am się : …………………………………………………. (podpis) 

 

II. OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE 

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Klub Sportowy 

Hajime, NIP 678-315-78-37, os. Oświecenia 16/58, 31-636 Kraków., moich (i ewentualnie moich dzieci) danych osobowych w celu 

prawidłowej realizacji zadań statutowych klubu (treningów, wyjazdów, pokazów, działań reklamowych na portalach 

społecznościowych, stronie internetowej, w tym upublicznianie zdjęć, filmów z wizerunkiem). Powyższa zgoda została wyrażona 

dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.  

Nazwisko i Imię dziecka/ci : 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Wyrażam zgodę: …………………………….……………. (data, miejsce, podpis) 

 

III. Informacja o wpłatach 

Wszystkie wpłaty (za treningi, obozy, półkolonie, imprezy okolicznościowe) dokonywane są w formie darowizn przeznaczonych na 

działania statutowe Klubu Sportowego Hajime. 

 

…………………………………………………. (podpis) 
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