
KLUB SPORTOWY UNIA BIERUŃ STARY                                    
DEKLARACJA  CZŁONKOWSKA – piłka nożna

CZĘŚĆ A
 (WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)

IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNIKA:

DATA URODZENIA ZAWODNIKA: MIEJSCE URODZENIA/MIASTO: PESEL:

OBYWATELSTWO: MIEJSCE ZAMELDOWANIA/MIASTO: KOD POCZTOWY:

ULICA: NR DOMU: NR LOKALU

TELEFON KONTAKTOWY 1: TELEFON KONTAKTOWY 2: ADRES E-MAIL:

CZĘŚĆ B
Oświadczenie wnioskodawcy:
1. Oświadczam, że znany jest mi regulamin Klubu Sportowego Unia Bieruń Stary.
2. Deklaruję chęć uczestnictwa syna/córki w zajęciach sportowych klubu. Jednocześnie oświadczam, że moje dziecko 
jest zdrowe, i może brać udział w zajęciach treningowych. O wszelkich dolegliwościach, chorobach mających wpływ 
na stan zdrowia bezzwłocznie poinformuję klub i trenera. 
3. Zobowiązuję się do opłacania miesięcznej składki członkowskiej w wysokości określonej w regulaminie Klubu 
Sportowego Unia Bieruń Stary. 
4. W przypadku rezygnacji dziecka z zajęć w klubie bezzwłocznie powiadomię o tym fakcie (e-mail, pismo do klubu).
5. Zobowiązuję się do zwrotu sprzętu sportowego, zakupionego z funduszy klubu w przypadku rezygnacji z 
uczęszczania na zajęcia. 
6. Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego dziecka, 
zarejestrowanych podczas treningów, meczów, obozów, turniejów i innych zajęć organizowanych przez klub.

CZĘŚĆ C
Zgodnie z Rozporządzeniem 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, przekazujemy informacje dotyczące danych osobowych. Rozporządzenie
to będzie stosowane równolegle we wszystkich państwach Unii Europejskiej i ma na celu ujednolicenie zasad 
przetwarzania danych osobowych na tym obszarze.
Klub Sportowy Unia Bieruń Stary, z siedzibą w Bieruniu przy ul. Chemików 40 jest tymczasowym administratorem 
danych Państwa oraz Państwa Dzieci, tj. imion i nazwisk, adresu zameldowania, nr PESEL, nr telefonu oraz adresu e-
mail, pozyskanych za pośrednictwem dowolnego środka komunikacji (Internet, telefon, poczta elektroniczna, 
tradycyjna, kanały social media, spotkania bezpośrednie itp.).
Państwa dane osobowe będą przechowywane:
a) od złożenia deklaracji,
b) przez okres trenowania w klubie,
c) przez okres do 5 lat liczonych od dnia rezygnacji z przynależności do klubu.
Przez cały okres przechowywania i przetwarzania danych mają Państwo prawo do wglądu do swoich danych 
osobowych, do ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, cofnięcia zgody, usunięcia 
bądź ograniczenia ich przetwarzania.
Zapoznałem/łam się z treścią informacji, akceptuję jej zapisy i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych w celach administracyjnych przez KS Unia Bieruń Stary i jego partnerów.

Data złożenia deklaracji: Podpis rodzica/opiekuna:

KS UNIA BIERUŃ STARY – rok założenia 1925.
 43-150 BIERUŃ, ul. Chemików 40.

www.uniabierun.futbolowo.pl


