
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 
 

………………………. 
(miejscowość, data) 

 

 Ja, niżej podpisany(a) ………..……………………………………………………… proszę o przyjęcie mnie na 

członka uczestniczącego  Zamojskiego Towarzystwa Tenisowego Klubu Tenisowego „RETURN”. 

Znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania klubu i zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa w życiu klubu oraz 

przestrzegania uchwał i postanowień władz Klubu. 

 

……………………………………..…………………………………………….. 
(własnoręczny podpis) 

 

Dane Osobowe 

1. Imię i nazwisko   ………………………………………………………………………. 

2. Data urodzenia   ………………………………………………………………………. 

3. Miejsce urodzenia   ………………………………………………………………………. 

4. Miejsce zamieszkania   ………………………………………………………………………. 

5. nr telefonu    ………………………………………………………………………. 

6. PESEL    ………………………………………………………………………. 

7. E-mail    ………………………………………………………………………. 

8. Nazwa szkoły   ………………………………………………………………………. 

 

 

Oświadczenie rodziców 

1. Oświadczam, że znam i akceptuje postanowienia Statutu Klubu Tenisowego „RETURN”. Zgadzam się na 
uczestnictwo mojego dziecka jako członka stowarzyszenia – klubu w zajęciach z nauki gry w tenisa na zasadach 
określonych przez tegoż stowarzyszenia. 

2. Jednocześnie oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich do uczestnictwa w zajęciach nauki gry 
w tenisa przez moje dziecko. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie wszystkich zawartych danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 
funkcjonowania przez wymienione Towarzystwo w rozumieniu ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 
danych osobowych; Dz.U. z 1997r. Nr 133, poz. 883. 

4. Jednocześnie wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka do celów związanych 
z promocją Klubu Tenisowe „RETURN”, a w szczególności na: 

• publikację w wydawnictwach klubu, w fotorelacjach w mediach(prasie i telewizji), na portalach 
i stronach internetowych, 

• zamieszczanie w galeriach zdjęć, 
• reprodukcję na ulotkach, plakatach, zaproszeniach, banerach oraz wszelkich innych materiałach 

promocyjnych. 



Wypełnia opiekun prawny kandydata na członka zwyczajnego w wieku poniżej 16lat. 

Wyrażam zgodę na członkostwo w Klubie Tenisowym „RETURN”  dziecka: 

………………………………………………………………………., którego jestem prawnym opiekunem. 
nazwisko i imię dziecka    
…………………………………………………………………………………………………………… 
nazwisko i imię opiekuna      adres zamieszkania 
…………………………………………………………………………………………………………... 
seria i numer dowodu osobistego     nr telefonu – OBOWIĄZKOWO 

 

                                                                             ……………………………………………………….. 
 podpis opiekuna   

 

Decyzja Zarządu Klubu                                           Data wstąpienia ……………………………………  

………………………………..   Oświadczam, że znanym jest mi statut klubu zobowiązuje 

data …………………………   się do sumiennego wypełniania obowiązków 

członkowskich oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie 

 moich danych osobowy dla potrzeb klubu. 

 

 
…………………………………………………. 

podpis własnoręczny  
 
 
 
 
Od 25 maja 2018r obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu 
(Rozporządzenie). W związku z tym informujemy, że Państwa i dzieci przekazane  w deklaracji będą wyłącznie 
podmioty przetwarzające. Posiada Pani /Pan prawdo żądania od administratora dostępu dostępu do danych osobowych, 
do ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie. Ma Pan/ Pani do wniesienia skargi do organu  nadzorczego. Przekazanie danych jest dobrowolne 
lecz nie podanie ich w deklaracji może wiązać się z nieprzyjęciem członka do Klubu.  
Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016) informujemy, iż administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Zamojskie Towarzystwo Tenisowe 
Klub Tenisowy RETURN, ul. Królowej Jadwigi 8, 22-400 Zamość.  
Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, przesyłanie i przekazywanie danych osobowych, a 
także wprowadzanie ich do systemów informatycznych przez ZTT KT „RETURN” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r. Nr 101,poz.926, z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2016. 
Poz.922), a także z art. 6 RODO.  
 
 
 
 

…………………………………………………. 
podpis własnoręczny   


