
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

JUNAK WARSZAWA uksjunakwarszawa@wp.pl 

Prezes UKS JUNAK Grzegorz Kozik - 796 072 710 

V-ce Prezes UKS JUNAK Marcin Gregorowicz – 502 777 950 

 
 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

 
* prosimy wypełniać drukowanymi literami dane zawodnika 

 
Adres email: do kontaktu z opiekunami prawnymi.......................................................................................................... 

 
PROSZĘ O PRZYJĘCIE MNIE DO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO 

„ UKS JUNAK” . 
 

……………………………………………………….. 

czytelny podpis zawodnika 

OŚWIADCZENIE 

OŚWIADCZAM, ŻE MOJE DZIECKO NIE MA PRZECIWWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO UPRAWIANIA 

SPORTU (PIŁKA NOŻNA). ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO SYSTEMATYCZNEGO – CO 12 MIESIĘCY - 

WYKONANIA BADAŃ LEKARSKICH (wykonanych u lekarza medycyny sportowej) , DOPUSZCZAJĄCYCH 

MOJE DZIECKO DO ZA JĘĆ. 

ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO TERMINOWEGO REGULOWANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH! WPŁATY 

NALEŻY DOKONYWAĆ (do 15 każdego miesiąca z góry) w przypadku nie dokonania opłat członkowskich w 

terminie zawodnik zostaje zawieszony w treningach i meczach . SKŁADKA JEST OPŁATĄ ZA CZŁONKOSTWO I 

ZWOLNIENIE Z JEJ UISZCZENIA MOŻE NASTĄPIĆ WYŁĄCZNIE NA SKUTEK KONTUZJI LUB 

PRZEWLEKŁEJ CHOROBY ZAWODNIKA. 

ZAPOZNAŁEM SIĘ Z REGULAMINEM CZŁONKA KLUBU I ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO JEGO 

PRZESTRZEGANIA. 

WYRAŻAM ZGODĘ NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU MOJEGO DZIECKA NA POTRZEBY 

MARKETINGOWE KLUBU UKS JUNAK (zdjęcia filmy, kalendarze, klubowa strona internetowa itp.) 

W PRZYPADKU REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH NALEŻY O TYM FAKCIE 

POINFORMOWAĆ ZARZĄD KLUBU W FORMIE PISEMNEJ. 

 

Nazwisko i Imię............................................................................................................................................................... 
 

Data i miejsce urodzenia.................................................................................................................................................. 

 

Pesel ................................................................................................................................................................................ 

 
Adres zamieszkania.......................................................................................................................................................... 

(kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania) 

 
Tel kom. zawodnika ........................................................................................................................................................ 

 

Tel kom rodzic/opiekuna ................................................................................................................................................. 

 
Uczeń szkoły ..................................................................................................................................................................... 

(nazwa, adres szkoły i klasa ) 

mailto:uksjunakwarszawa@wp.pl


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

data, czytelny podpis rodzica/opiekuna 

 

 

 
 Informacje zawarte w deklaracji wyłącznie dla potrzeb klubu  

 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY JUNAK Numer rachunku: 42 1600 1169 1800 4588 2000 0001 

Oddział w Warszawie ul. L. Kondratowicza 20, wpisujemy: składka członkowska Imię nazwisko 

rocznik i z jaki miesiąc  



Klauzule informacyjne RODO 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez 

UKS JUNAK Warszawa oraz 

zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO) oraz z godnie z przepisami 

ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych, informujemy, iż: 

 
1. Administratorami Pana/Pani danych osobowych w portalu www.uksjunak.pl jest Uczniowski klub 

Sportowy JUNAK 03-641 Warszawa ul. Blokowa 3 . 

2. Dane kontaktowe do Administratora Danych Osobowych:  

Grzegorz Kozik - 796 072 710 uksjunakwarszawa@wp.pl 

3. Celem zbierania danych jest umożliwienie poprawnego funkcjonowania UKS Junak 

Warszawa . 

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi 
do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie 
danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO lub przepisów prawa polskiego. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wprowadzenia danych do aplikacji Klubu. 

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 

oraz profilowaniu. 

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez cały czas członkowstwa w Klubie UKS Junak Warszawa, a 

następnie na czas niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów albo 

zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń i po tym czasie usunięte. 

 

 

 

 

 

 
 

........................................................................................... 

Data, podpis rodziców lub prawnych opiekunów. 

http://www.uksjunak.pl/
mailto:uksjunakwarszawa@wp.pl


 

 

 

 

 

 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Uczniowski Klub Sportowy JUNAK 

Warszawa 

 

Dokonując zgłoszenia/wysyłając formularz zgłoszenia/kartę zgłoszeniową, wyraża Pan/i na podstawie art. art. 6 

ust. 1 lit. a - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zgodę na przetwarzanie 

Pana/Pani danych osobowych oraz danych Pana/Pani podopiecznego przez administratora określonego w pkt. 1, 

w celu realizacji Pana/Pani zgłoszenia. 

 
Jednocześnie dokonując zgłoszenia/wysyłając formularz zgłoszenia potwierdza Pan/i, że ma świadomość, że dane 

umieszczone w zgłoszeniu zostaną uzupełnione o dane z Karty zgłoszeniowej, tj. imię nazwisko Pana/Pani, imię i 

nazwisko podopiecznego, adres email, ID użytkownika, ponieważ przetwarzanie tych danych jest niezbędne do 

realizacji Pana/Pani zgłoszenia i wyraża Pan/i na to zgodę. 

 
Jednocześnie dokonując zgłoszenia/wysyłając formularz zgłoszenia potwierdza Pan/Pani, że ma świadomość, iż 

wizerunek Pana/Pani i podopiecznego będzie udostępniany na stronie www.uksjunak.pl i w mediach 

społecznościowych i wyraża Pan/Pani na to zgodę. 

 
Potwierdza Pan, że jest świadomy praw wynikających z postanowień 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) umieszczonych w klauzuli informacyjnej. 

 
 

........................................................................................... 

Data, podpis rodziców lub prawnych opiekunów. 

http://www.uksjunak.pl/

