
 
 
 
                                           
                                                                                        Konstantynów Łódzki dn., ………………r. 
 

                                        DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 
 

Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” Sekcja: Pływanie i Pięciobój Nowoczesny 

Nazwisko i imiona (dziecko): ……………………………………………………………………….. 

Nazwisko i imię (rodzic): ………………………………………………………………….……..….. 

Data i miejsce urodzenia (dziecko): ……………………………PESEL (zawodnika)…….…….……... 
Miejsce zamieszkania: ……………………………………………………………………………….. 

Szkoła: ………………………………Telefon: …………………………    Mail………………… 
 
Proszę o przyjęcie dziecka w poczet członków stowarzyszenia UKS „Piątka” Konstantynów 
Łódzki. Jednocześnie stwierdzam, że znany jest mi Statut oraz Regulamin Klubu i zobowiązuje się 
do wypełnienia wynikających z nich obowiązków członka oraz opłacania składek członkowskich. 
 
                                                                                         ……………………………………….. 
                                                                                               (podpis członka lub prawnego opiekuna) 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych UKS Piątka 
Konstantynów Łódzki ul. Sadowa 5/7 w celach związanych z przynależnością do klubu UKS Piątka 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora 
 
 ……………………………………….. 
                                                                                               (podpis członka lub prawnego opiekuna) 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich i dziecka danych osobowych podanych w deklaracji członkowskiej 
stowarzyszenia UKS „Piątka” z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Sadowej 5/7 na cele związane 
z prowadzeniem szkolenia sportowego i działalnością statutową stowarzyszenia. Podane dane są prawdziwe. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przystąpienia do stowarzyszenia UKS 
„Piątka”. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych i prawo ich poprawienia. 
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania 
danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 
 
                                                                                                            ……………………………………….. 
                                                                                                                                                 (podpis członka lub prawnego opiekuna) 
  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich i mojego dziecka danych osobowych podanych 
w deklaracji członkowskiej stowarzyszenia UKS „Piątka” z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim przy ul. 
Sadowej 5/7  oraz wizerunku na cele związane z prowadzeniem szkolenia sportowego i działalnością 
statutową stowarzyszenia. Mój wizerunek i podane dane osobowe mogą być udostępniane Partnerom, 
Sponsorom i podmiotom współpracującym z UKS „Piątka” Konstantynów Łódzki. 
 
                                                                                        ……………………………………….. 
                                                                                                                                                  (podpis członka lub prawnego opiekuna) 
 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji klubowych za pomocą środków komunikacji telefonicznej  
i elektronicznej.  
                                                                                       ……………………………………….. 
                                                                                                (podpis członka lub prawnego opiekuna) 
 
 
                                                                                                          ……………………………………….. 
                                                                                                                                                (podpis członka  Zarządu UKS „Piątka”) 
WWW.UKSPIATKA.PL 
  


