
 

 

 

 

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

 

Imię i nazwisko: ............................................................................................. 
 

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

 

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

 

Telefon: ……………………………………...……………...……………… 

 

Email:……………..…………………………………...…………………… 

 

Data wstąpienia do Klubu: ............................................................................. 

 

 

- Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków wspierających Wrocławskiego 
Klubu Karate Kyokushin A. i S. Sypień. 

- Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu Klubu i akceptuję go. 

- Wyrażam zgodę na utrwalenie i bezpłatne wykorzystanie mojego wizerunku 

zarejestrowanego podczas wydarzeń i zajęć realizowanych przez Klub w 

internecie, w mediach oraz w materiałach promocyjnych. 

 

…………..……………........................................... 
Data i podpis członka/ lub rodzica jeżeli jest niepełnoletni 

 

Zgoda rodziców na udział niepełnoletniego dziecka w treningach karate 

 
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach karate 
organizowanych przez Wrocławski Klub Karate Kyokushin – A. i S. Sypień 
oraz zobowiązuję się odbierać dziecko po treningu. 

 

…………………………………………………… 
Data i podpis rodziców/ opiekunów dziecka 

OPINIA LEKARZA 

 

................................................................................................................. 
Imię i nazwisko uczestnika 

może uczestniczyć w treningach karate.  
 

 

............................................................ 
podpis i pieczęć lekarza 

 

lub proszę dołączyć zaświadczenie od lekarza medycyny sportowej 

 

 
Realizując obowiązek wskazany w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z 27.4.2016 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 (Dz.Urz. UE L Nr 119, s. 1 ze zm.), dalej jako „RODO” informujemy: 

Administratorem danych osobowych jest Wrocławski Klub Karate Kyokushin – A. i S. Sypień z 
siedzibą we Wrocławiu, ul. Nowy Świat 38/4, 50-135 Wrocław, KRS: 0000492853, REGON: 
02102140200000, NIP: 8942978313 Dane kontaktowe administratora danych: 

wroclawskiklubkarate@interia.pl; Agnieszka Sypień, nr tel.: 507066016 

Dane osobowe osób będą gromadzone i przetwarzane wyłącznie za zgodą osoby, która wyraziła na to 
zgodę wyłącznie w związku z realizacją celów statutowych klubu WKKK – A. i S. Sypień. w celach 
promocyjnych oraz w zakresie wskazanym w art. 6 ust. 1 RODO.  
Wykonując obowiązek wynikający z art. 5 ust. 1 RODO, Administrator danych gwarantuje, że dane 
osobowe będą: przetwarzane na zasadach określonych w art. 5 ust. 1 RODO zgodnie z prawem, 
rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą; zbierane w konkretnych, wyraźnych i 
prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; mogą zostać 
przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej (art. 45 – 47 RODO). 

Prawa osoby, której dane osobowe są gromadzone/przetwarzane  
a. dostępu do treści swoich danych osobowych;  
b. sprostowania podanych danych osobowych; 
c. ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
d. wniesienia sprzeciwu do Administratora danych osobowych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych; 
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie; 
f. usunięcia danych osobowych, co jest równoznaczne z wystąpieniem z Klubu w dowolnym 

momencie;  
g. wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy prawa. 
Dane osobowe będą przechowywane przez okres członkostwa  użytkownika we Wrocławskim Klubie 
Karate Kyokushin – A. i S. Sypień oraz w okresie 1 roku po wystąpieniu z Klubu, chyba że osoba, 
której dane osobowe zostały zgromadzone zażąda ich wcześniejszego usunięcia.  
 

mailto:wroclawskiklubkarate@interia.pl

