
 

           Deklaracja przystąpienia do  

Stowarzyszenia Beskidzki Klub Badmintona SET 

 

 
data:………………… 

 

Imię i nazwisko dziecka:……………………………………………………………….. 

Adres:……………………………………………………………………………………… 

Data i miejsce urodzenia:…………………………………………………………….... 

 

Imiona Rodziców/opiekunów prawnych/ przedstawicieli ustawowych: 

……………………………………………………………………………………………… 

Telefon1:……………..…………………..Telefon2:…………………………………… 

e-mail kontaktowy: ………..……………................................................................. 

 
Deklaruję chęć przystąpienia mojego dziecka do Stowarzyszenia Beskidzki Klub 
Badmintona SET. 
 

§ 1 
1. Rodzic/opiekun prawny/przedstawiciel ustawowy niniejszym składa wniosek i 

wyraża zgodę na przyjęcie Dziecka do Klubu. Dzieci powyżej 13 roku życia 
oświadczają, iż składają przedmiotowy wniosek wspólnie z rodzicami/opiekunami 
prawnymi/przedstawicielami ustawowymi. 

2. Wraz z członkostwem w Klubie Dziecko staje się podmiotem praw i obowiązków 
członkowskich i jest zobowiązane przestrzegać przepisów prawa, Statutu Klubu, 
Regulaminów Klubu oraz uchwał władz Klubu. 

3. Podpisanie niniejszej deklaracji, pozytywna decyzja Zarządu Klubu o przyjęciu 
Dziecka do Klubu i regularne opłacanie składki członkowskiej umożliwiają 
korzystanie z wszystkich praw i obowiązków wynikających ze  
Statutu Klubu, a w szczególności do: 
a) Uczestniczenia w szkoleniu sportowym organizowanym przez Klub 
b) Uczestniczenia w zawodach i imprezach organizowanych przez Klub 
c) Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu 
d) Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu w formie 

uchwały 
4. Składka członkowska jest ustalana przez Zarząd Klubu. 
5. Klub zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości składek członkowskich 

(uzasadniony wzrost kosztów działania Klubu), o czym powiadomi Rodzica 
najpóźniej w terminie 1 miesiąca prze wprowadzeniem zmian. 

6. Składka członkowska pobierana jest z góry, do 10 dnia każdego miesiąca, 
przelewem na rachunek bankowy Klubu. 



 

 
§ 2 

7. Rodzic oświadcza, iż jest świadomy, że badminton oraz zajęcia ogólnorozwojowe 
mu towarzyszące (biegi, gimnastyka, gry i zabawy itd.) mogą prowadzić do 
kontuzji i uszczerbku na zdrowiu Dziecka. W związku z powyższym Rodzic 
oświadcza, że Dziecko będzie brało udział w zajęciach na ryzyko Rodzica. 

8. Rodzic/opiekun prawny/przedstawiciel ustawowy oświadcza, iż jest świadomy, iż 
działania Klubu możliwe są dzięki wsparciu finansowemu sponsorów. W związku 
z tym sponsorzy uprawnieniu są na mocy umów sponsorskich do 
wykorzystywania materiałów zawierających wizerunki członków stowarzyszenia w 
celach marketingowych.  

9. Rodzic/opiekun prawny/przedstawiciel ustawowy oświadcza, iż wyraża zgodę/nie 
wyraża zgody* na wykorzystanie wizerunku Dziecka podczas treningów, 
zawodów, obozów, wyjazdów i udostępnianie ich na profilu Facebook oraz stronie 
internetowej Klubu jak również wyraża zgodę na przekazywanie i 
wykorzystywanie materiałów zawierających wizerunek Dziecka przez sponsorów 
w zakresie  w jakim Klub związany jest z nimi odpowiednimi umowami.  

10. Rodzic/opiekun prawny/przedstawiciel ustawowy oświadcza, iż powyższa zgoda 
jest udzielana w sposób bezpłatny i wykorzystanie nie narusza dóbr osobistych 
Dziecka 

11. Rodzic/opiekun prawny/przedstawiciel ustawowy oświadcza, iż wyraża zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych Dziecka w celu  aktywnego uczestnictwa 
Dziecka w Klubie oraz realizacji zawartych przez Klub umów sponsorskich w 
rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 
(Dz.U. z 2015r. poz.2135, z późn. zm) oraz w rozumieniu 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane RODO 
oraz że Klub przekazał, że w podanych powyżej obydwu dokumentach zawarte 
są podstawowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych. 

12. Rodzic/opiekun prawny/przedstawiciel ustawowy oświadcza, iż zapoznał się ze 
Statutem Stowarzyszenia BKB SET i zobowiązują się do jego przestrzegania. 

 
§3 

1.  Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć 
do stowarzyszeń według zasad określonych w ich statutach, bez prawa udziału w 
głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i 
biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia. 

2. Administratorem danych osobowych członków Klubu jest STOWARZYSZENIE 
BESKIDZKI KLUB BADMINTONA SET wpisane do Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem 0000717194, NIP 9372706304,REGON 
36941884800000, z siedzibą w Mazańcowicach (43-391) pod numerem 703. 
Kontakt telefoniczny do Stowarzyszenia to: 695994514, mailowy: 
bkb.set@gmail.com zwane Klubem 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest aktywne uczestnictwo w ramach 
Klubu oraz umożliwienie wiążących Klub umów. 

4. Podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych po 25.05.2018 stanowić 
będzie art. 6 ust. 1 pkt a RODO 



 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres członkostwa w Klubie. 
6. Ponadto zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO Klub przekazuje: 

1) informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych 
dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;   

2)  jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) 
RODO– informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem;   

3)  informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;   
4)  informację, iż podanie danych osobowych wynika z obowiązku przetwarzania przez 

Klub danych osobowych osób zrzeszonych przy jednoczesnym zaznaczeniu, iż brak 
wyrażenia zgody skutkuje niemożliwością zrzeszenia się na podstawie ustawy prawo 
o stowarzyszeniach.  

5)  informacje o tym, iż Klub nie dokonuje zautomatyzowanego przetwarzania danych 
osobowych , 

 
 
 
 
 
Podpisy: 
1)Rodziców/ opiekunów prawnych/ przedstawicieli ustawowych 
 
 
 
……………………………………..    …………………………………… 
 
2) Dziecka z zaznaczeniem, że potwierdzam udzielone przez moich 
rodziców/opiekunów prawnych/przedstawicieli ustawowych zgody i oświadczenia i 
traktuję je jako własne 
 
…………………………………………. 
 
 
 

Zarząd Klubu przyjmuje Dziecko w poczet członków Zwyczajnych Beskidzkiego Klubu 

Badmintona SET z dniem…………………… 

 
 
 
 
 

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


