
Dane zawodnika 

Imię i nazwisko: _______________   __________________ 

Data i miejsce urodzenia: __ /__ /_____   ______________  

Adres zamieszkania: _________________    ____________ 

                Numer PESEL: _______________ 

 

Dane kontaktowe do Rodziców/Opiekunów Prawnych 

Imię matki (opiekuna):____________ tel. kontaktowy:  ___________ 

Imię ojca (opiekuna):  ____________ tel. kontaktowy:  ___________ 

 

Wyrażam zgodę na uczestniczenia dziecka w treningach organizowanych przez KP 
Błękitni 1947 Tarnów oraz zawodach piłkarskich, w których biorą udział drużyny KP 
Błękitni.*  
 
Oświadczam, że moje dziecko nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do 
uczestniczenia w treningach i zawodach piłkarskich. Jednocześnie wyrażam zgodę na 
udzielenie pierwszej pomocy mojemu dziecku, jeśli taka potrzeba zaistnieje.* 

 
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie imienia, nazwiska oraz wizerunku 
mojego dziecka, w tym wszelkich zdjęć oraz nagrań, powstałych w związku z 
uczestnictwem mojego dziecka w treningach i zawodach KP Błękitni 1947 Tarnów.* 

 
Oświadczam, że akceptuję Regulamin Składek Zawodniczych. (http://bit.ly/2MqpTcZ)* 
 
Oświadczam, że będę dostarczał/a klubowi KP Błękitni 1947 Tarnów aktualne 
zaświadczenie lekarskie od lekarza dopuszczające dziecko do udziału w zajęciach, 
turniejach i meczach.* 

 
*pole obowiązkowe 
 
 

Imię i nazwisko Rodzica (opiekuna): ____________________  

Data i podpis:  __ /__ /_____   ____________ 

 

 



Klauzula informacyjna RODO 

Informujemy, że Administratorem podanych w formularzu danych osobowych Rodziców (opiekunów) i ich 

dzieci jest Stowarzyszenie Klub Piłkarski Błękitni 1947 Tarnów z siedzibą w Tarnowie przy ul. Aleja Piaskowa 38, 

33-100 Tarnów, zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń prowadzonym prze Sąd Rejonowy Kraków – 

Śródmieście w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000722494. 

Inspektorem ochrony danych w KP Błękitni 1947 jest Paweł Holcman, adres e-mail: klub@blekitnitarnow.pl 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania i zachowania członkostwa w klubie. 
Niepodanie danych osobowych uniemożliwia uzyskanie członkostwa w klubie. Żądanie ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych albo ich usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o 
członkostwo klubu albo z wystąpieniem z klubu. 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

- prawo dostępu do danych osobowych, 

- prawo do sprostowania danych, 

- prawo do usunięcia danych (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”), 

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

- prawo do przeniesienia danych, 

Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z prawa, które opisaliśmy powyżej – mogą się Państwo z nami 

skontaktować pisemnie na adres ul. Aleja Piaskowa 38, 33-100 Tarnów. Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z 

powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia wniosku, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie 

później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania. W wyjątkowych przypadkach możemy przedłużyć 

ten termin zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia. 

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo 

do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są: 

- organy administracji publicznej, 

- podmioty świadczące pomoc prawną; 

- Polski Związek Piłki Nożnej, Małopolski Związek Piłki Nożnej 

- inne kluby sportowe oraz instytucje organizujące turnieje piłkarskie, 

- biura rachunkowe oraz podmioty zapewniające obsługę sprzętu oraz oprogramowania informatycznego; 

Oświadczam, że: 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka i moich przez administratora danych 

KP Błękitni 1947 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. 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. 

 

 

……………………., dnia ……………….. …………………………………………………………………  

czytelny podpis jednego z rodziców 

/prawnych opiekunów/ 

 


