Stowarzyszenie Lambada Choroszcz
Akademia Piłkarska „Lambada Girls”

Deklaruję przystąpienie mojej córki ………………………………………………………… do Akademii Piłkarskiej „Lambada Girls”
prowadzonej przez Stowarzyszenie Lambada Choroszcz.

Dane zawodnika:
1. Imię i nazwisko dziecka: .........................................................................
2. Data urodzenia dziecka: ..........................................................................
3. Szkoła: .................................................................................................
4. Wzrost: ...................................................................................... …………
5. Waga: ..................................................................................................

Dane rodziców/opiekunów:
1. Imię i nazwisko rodzica/opiekuna: ..........................................................
2. Telefony kontaktowe: .............................................................................
3. Adres e-mail: ...........................................................................................
4. Adres zamieszkania: ................................................................................

Oświadczenie
Transport na treningi, mecze i turnieje zapewniam dziecku we własnym zakresie.
Oświadczam również, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach
sportowych, treningach i meczach Akademii Lambada Girls.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Stowarzyszenie Lambada Choroszcz na potrzeby związane z
działalnością klubu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r Nr 101
poz 926 z póź.zm).
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji przez Stowarzyszenie Lambada Choroszcz o ofertach zgodnie z ustawą z
dnia 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz 1204).
Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka jako zawodnika klubu w celach marketingowych
zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r Nr 90 poz 631).

………………………………………………
(podpis rodzica/opiekuna)

……………………………………………
(data, miejscowość)

Regulamin
§1
Celem Akademii Piłkarskiej Lambada Girls jest szkolenie w zakresie piłki nożnej, dzieci i młodzieży na wszystkich
poziomach umiejętności, oraz organizacja całorocznych zajęć sportowych o charakterze ogólnorozwojowym.
Akademię Lambada Girls prowadzi Stowarzyszenie Lambada Choroszcz.
§2
Warunkami przynależności do Akademii Lambada Girls są:
1. złożenie deklaracji klubowej i jej praktyczna realizacja poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach,
2. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, bezwzględne posłuszeństwo instruktorom i opiekunom,
3. kultura osobista i zdyscyplinowanie,
Treningi
§1
Treningi odbywają się raz w razy w tygodniu.
§2
Długość jednostki treningowej wynosi 60 min.
§3
Na trening przychodzimy min. 5 minut wcześniej.
Uczestniczka
§1
Uczestniczka jest zobowiązana do aktywnego i regularnego uczestniczenia w treningach.
§2
Uczestniczka na każde zajęcia przynosi pełen bidon/butelkę z wodą niegazowaną.
§3
Uczestniczka jest zobowiązana do przestrzegania sportowego trybu życia, odpowiedniego żywienia i higieny
osobistej.
§4
Uczestniczka zobowiązana jest do godnego reprezentowania klubu, sportowego zachowania podczas zawodów,
zachowania porządku na obiektach sportowych i kulturalne zachowywanie się wobec sędziów, trenerów i koleżanek
z klubu.
Rodzice
§1
Rodzice zobowiązani są do kulturalnego zachowania się na treningach i zawodach. Podczas treningów oraz zawodów,
rodzice zobowiązani są do niewykrzykiwania uwag, podpowiedzi poszczególnym zawodniczkom oraz trenerowi.
Wszystkie ew. uwagi mogą być przekazane po zakończeniu treningu lub zawodów. W czasie meczu Rodzice powinni
przebywać po drugiej stronie boiska w celu zapewnienia komfortu zawodniczom i trenerowi.
§2
Rodzice nie wchodzą na boisko podczas treningów i zawodów.
§3
W miejscach udostępnionych przez szkołę/M-GCKiS: boisko lub sala, rodzice powinni zadbać o porządek i nie
powodowanie dodatkowej pracy pracownikom
§4
Za doprowadzenie i odebranie dziecka na/z zajęć odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie. Trener
odpowiada za zawodnika tylko podczas treningu, czyli od momentu zaczęcia i zakończenia treningu przez trenera.
Podczas zawodów odpowiedzialność za dziecko ponoszą rodzice/opiekunowie.
§5
Rodzice akceptując niniejszy regulamin wyrażają zgodę na udział dziecka w zajęciach organizowanych przez
Stowarzyszenie Lambada Choroszcz na opisanych w regulaminie zasadach.
§6
Akceptacja formalna niniejszego regulaminu odbywa się na podstawie podpisania deklaracji klubowej zawodnika.

OŚWIADCZENIE
O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE I PRZETWARZANIE WIZERUNKU DZIECKA
ORAZ PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
My niżej podpisani: ______________________________________, ______________________________________,
Rodzice/opiekunowie prawni małoletniej _____________________________________ zgodnie oświadczamy, iż na
podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym i przy uwzględnieniu
przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisów Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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), nieodpłatnie wyrażamy zgodę na nieograniczone czasowo i terytorialnie wykorzystywanie
wizerunku małoletniego przez Stowarzyszenie Lambada Choroszcz (dalej: Stowarzyszenie) lub przez inne osoby
działające na zlecenie Stowarzyszenia.
Wizerunek małoletniego zostanie wykorzystany w działaniach marketingowych i promocyjnych Stowarzyszenia.
Zakres udzielonej zgody obejmuje wykorzystanie wizerunku małoletniego na wszelkich możliwych polach eksploatacji,
w szczególności poprzez: utrwalanie, przetwarzanie, zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie
technikami i metodami, obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek, rozpowszechnianie oraz
publikowanie wizerunku, także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w ramach realizacji spotkań, imprez,
eventów, itp:
- na stronach internetowych, w tym na stronie www.lambada-choroszcz.futbolowo.pl ;
- na portalach społecznościowych takich jak: Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, itp.
- w materiałach reklamowych (katalogach, folderach, ulotkach, itp.);
Oświadczamy, że:
- wykorzystywanie wizerunku małoletniej nie będzie naruszać jego dóbr osobistych;
- wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji,
bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne;
- zrzekamy się wszelkich roszczeń z tytułu wykorzystania wizerunku małoletniego w zakresie określonym w niniejszym
oświadczeniu.
Jednocześnie oświadczamy, iż przyjmujemy do wiadomości, że w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja
2018 r oku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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), przekazane dane osobowe (w tym w postaci wizerunku)
będą
przetwarzane
przez
Stowarzyszenie,
na
następujących
zasadach:
I. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Lambada Choroszcz z siedzibą: 16-070 Choroszcz, ul.
Powstania Styczniowego 6/16, wpisane pod nr 0000465678 i posiadające nr NIP: 9662088814. Stowarzyszenie nie
wyznaczyło Inspektora Danych Osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na dane
kontaktowe Stowarzyszenia: lambada.choroszcz@gmail.com, 600514554
II. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
Stowarzyszenie może przetwarzać przekazane dane osobowe w następujących celach:
- wykorzystania - na podstawie udzielonej zgody - w działaniach marketingowych i promocyjnych Stowarzyszenia - wywiązania się przez Stowarzyszenie z obowiązków prawnych, lub gdy wprost nakazuje to przepis prawa
- wykonywania zadań zleconych przez organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub
działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego
prawa.
- inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Stowarzyszeniem Lambada Choroszcz
przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Stowarzyszenie Lambada Choroszcz np. firmy księgowe,
transportowe, agencje ubezpieczeniowe, biura podróży, hotele i inne obiekty świadczące usługi noclegowe, i inne,
III. Informacje o odbiorcach danych osobowych
Przekazane dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom, tj. podmiotom dostarczającym i wspierające
systemy teleinformatyczne, podmioty świadczące usługi z zakresu marketingu i promocji. Zakres przekazywanych

danych osobowych będzie ograniczony do niezbędnego minimum. Ponadto, Stowarzyszenie może przekazywać dane
osobowe innym podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów
prawa.
IV. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
Przekazane dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, jak również organizacji międzynarodowych.
V. Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny zrealizowania celu w jakim zostały powierzone, tj. w celu
wykorzystania w działaniach promocyjnych i marketingowych a w przypadku zaistnienia takiej konieczności – przez
okres spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie przekazanych danych osobowych lub złożenia sprzeciwu – dane
osobowe będą przechowywane do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu.
W sytuacji, w której przetwarzanie przekazanych danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, dane
będą
przechowywane
przez
okres
wynikający
z
przepisów
szczególnych.
VI. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe
W związku z przetwarzaniem przez Stowarzyszenie przekazanych danych osobowych, osobie której dotyczą dane
osobowe przysługują następujące prawa:
- prawo dostępu do swoich danych (podstawa prawna: art. 15 RODO);
- prawo do sprostowania danych (podstawa prawna: art. 16 RODO);
- prawo do usunięcia danych (podstawa prawna: art. 17 RODO);
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych (podstawa prawna: art. 18 RODO);
- prawo do przenoszenia danych (podstawa prawna: art. 20 RODO);
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (podstawa prawna: art. 21 RODO).
Ponadto, w przypadkach w których przetwarzanie przekazanych danych osobowych odbywa się na podstawie zgody
(art. 6 ust. lit. a RODO) osobie, której dotyczą dane osobowe przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej
cofnięciem.
VII. Podanie danych osobowych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem realizacji celu w jakim dane te zostały
przekazane. Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zrealizowania celu.
VIII. Prawo wniesienia skargi
Osobie, której dotyczą dane osobowe przysługuje prawo do wniesienia skarg do organu nadzorczego właściwego do
spraw ochrony danych osobowych.
IX. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych
Przekazane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
………………………………………………
(podpis rodzica/opiekuna)

……………………………………………
(data, miejscowość)

