Deklaracja przystąpienia do MKS Trójka Toruń
Dane zawodnika:
Imię i nazwisko.......................................................................................................................................
Adres zamieszkania:...............................................................................................................................
PESEL:...................................................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia:.......................................................................................................................
Nr telefonu, adres e-mail:.......................................................................................................................
1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na wstąpienie w poczet członków MKS Trójka Toruń, udział w zajęciach
sportowych i współzawodnictwie sportowym organizowanym przez klub.
2. Oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala mi na uprawianie sportu, a w przypadku zaistnienia ograniczeń w tym
względzie niezwłocznie poinformuję o tym Kierownictwo Klubu.
3. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem MKS Trójka Toruń
4. Zobowiązuję się do regulowania składek z tytułu członkostwa w MKS Trójka Toruń na numer rachunku 09 1140
2004 0000 3002 8118 9427 do dnia 15-go dnia każdego miesiąca.
5. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku na zdjęciach/filmach wykonywanych przez MKS Trójka
Toruń, jak również na ich wykorzystanie przez MKS Trójka Toruń w celach marketingu i promocji MKS Trójka Toruń,
publikowanie zdjęć na stronie internetowej i w mediach oraz udostępnianie ich organizatorom programów w których
MKS Trójka Toruń bierze udział.

….....…..........................................
(data i czytelny podpis)
1. Administratorem danych osobowych jest MKS Trójka Toruń ul. Iwanowskiej 14/9 87-100 Toruń.
2. Celem przetwarzania danych osobowych jest uczestnictwo w treningach i zawodach sportowych organizowanych
przez MKS Trójka Toruń.
3. Podstawą do przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r. 5.
4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich nie podanie może skutkować brakiem możliwości
uczestnictwa w treningach i zawodach sportowych.

….....…..........................................
(data i czytelny podpis)

