
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

UKS Taekwondo Wolsztyn 
 

Nazwisko ................................................................................................... 
Imię ............................................................................................................           
Data i miejsce urodzenia............................................................................ 
PESEL ....................................................................................................... 
Imię ojca .................................................................................................... 
Adres zamieszkania (ul, kod, miejscowość) .............................................. 
................................................................................................................... 
Telefon kontaktowy .................................................................................... 
Adres e-mail: .............................................................................................. 

 
                                          ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW DLA NIEPEŁNOLETNICH 
Wyrażam zgodę na uprawianie przez syna / córkę Taekwondo Olimpijskiego WT w ramach zajęć UKS 
Taekwondo Wolsztyn. Potwierdzam, że na podstawie badań przedmiotowych i oświadczenia o przebytych 
chorobach dziecko posiada brak przeciwwskazań do rekreacyjnego uprawiania taekwondo, oraz że będę takie 
badania przeprowadzać na własną rękę raz na pół roku.         

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

                                                                                                                     data i czytelny podpis rodzica/opiekuna 
 

WNIOSEK WRAZ Z ZOBOWIĄZANIEM 
Niniejszym proszę o przyjęcie mnie do UKS Taekwondo Wolsztyn 

Zobowiązuję się do: 
 

- przestrzegania statutu klubu, oraz przepisów PZTO, OZTO i Ministerstwa Sportu  
- terminowego opłacania składek członkowskich (regulamin opłacania składek na dany rok szkolny do pobrania u  
  trenera prowadzącego zajęcia ) 
- uczestnictwa w zajęciach sportowych i godnego reprezentowania UKS TKD Wolsztyn w zawodach sportowych 
- czynnego udziału w pokazach taekwondo, fizycznej pomocy przy organizacji zawodów, oraz brania udziału we  
  wszelkiego rodzaju akcjach promujących taekwondo WT i klub. 
- uzyskania pisemnej zgody zarządu UKSTKD Wolsztyn, w przypadku chęci zmiany klubu na inny klub taekwondo 

   zgodnie z REGULAMINEM ZMIANY PRZYNALEŻNOŚCI KLUBOWEJ POLSKIEGO ZWIĄZKU TAEKWONDO  
   OLIMPIJSKIEGO dostępnego na stronie PZTO  
-  opłacenia w klubie lub indywidualnie rocznego ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków podczas 

   zajęć/zawodów. 

 
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie dobrowolnie podanych danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji  
  statutowych celów klubu sportowego UKS Taekwondo Wolsztyn ul. Krótka 4, 64-200 Wolsztyn zgodnie z  
  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony  
  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  
  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  
 
 

................................................ 
                                                                                                                                              data i podpis wnioskującego 

 
REALIZACJA ZADAŃ KLUBU 

 
- prowadzenie treningów/zajęć z zakresu taekwondo olimpijskiego dwa razy w tygodniu w środy i piątki  ( za wyjątkiem  
  świąt w te dni) plus dla grup zaawansowanych dodatkowe ( nieodpłatne) zajęcia w soboty wolne od  
  zawodów, kursów, szkoleń w których bierze udział trener klubowy. 
- organizacja egzaminów na stopnie (pasy) uczniowskie i mistrzowskie (opłaty wg stawek związkowych) 
- organizacja obozów zimowych (okres ferii ) oraz letnich ( okres wakacji) 
- dla najlepszych dopełnienie formalności przynależności do kadr wojewódzkich oraz narodowych 
- starty w zawodach na arenie krajowej i zagranicznej ( za dopłatą lub w formie nagrody za wyniki sportowe ) 
- możliwość zamówienia strojów, sprzętu sportowego, ochraniaczy po rabatach. 
- dodatkowe zajęcia, konsultacje nieodpłatnie przygotowujące do ważnych imprez sportowych. 

 



 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA  

 
- Zgodnie z 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) informujemy, że : 
 
 

1. Administratorem danych podanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych Państwa i dziecka ( imię i 
nazwisko, data urodzenia, nr pesel, nr telefonu, adres zameldowania i adres email oraz wizerunku) jest :  
UKS Taekwondo Wolsztyn  z siedzibą w Wolsztynie ul. Krótka 4 

Adres e-mail : taekwondowolsztyn@wp.pl 
Nip : 9231674269 
Regon: 301279756 
 

2.  Upoważnionymi do przetwarzania danych osobowych w naszym Klubie są:  
a) Członkowie Zarządu Klubu 
b) Członkowie Komisji Rewizyjnej 
c) Trenerzy, oraz pracownicy biurowi zatrudnieni przez UKS Taekwondo Wolsztyn 
 
Każda z wyżej wymienionych osób funkcyjnych jest zobowiązana do zachowania Państwa danych w tajemnicy 

 
3. Celem zbierania danych jest realizacja celów statutowych oraz promocja Klubu. Dane osobowe przetwarzane 

są przy okazji : 
 
a) zgłaszania zawodników na zawody i turnieje ( imię i nazwisko data urodzenia) 
b) zgłaszania zawodników celem uzyskania licencji zawodniczej ( imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce 

zameldowania, imię ojca, pesel) 
c) podawania Ośrodkom wypoczynkowym listy uczestników obozów organizowanych przez nasz 

Klub ( imię i nazwisko data urodzenia ) 
d) sporządzania dokumentów do uzyskania i rozliczania dotacji ( imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce 

zameldowania), 
e) zgłaszania zawodników na badania lekarskie, testy ( imię i nazwisko, data urodzenia, pesel, miejsce 

zameldowania) 
f) tworzenia sprawozdań z zawodów ( imię i nazwisko, rok urodzenia, wizerunek ), 
g) publikowanie zdjęć i fotoreportaży na stronach internetowych i w mediach społecznościowych z  

zajęć, zawodów, imprez, pokazów oraz obozów sportowych naszego klubu i klubów zaprzyjaźnionych  
oraz Urzędów ( wizerunek ) 
 

4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, 
jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych). 
 

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadań statutowych i promocji Klubu. 
6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami 

Danych będą tylko podmioty upoważnione przez administratora, są to : organizatorzy zawodów i turniejów, 
ośrodki wypoczynkowe, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego, 
Urzędy Administracji, Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe, Przekazanie danych osobowych nie uprawnia 
w/w podmiotów do dowolnego z nich korzystania, a jedynie do celów wyraźnie wskazanych przez 
administratora. 

 
7. Dane osobowe ( imię i nazwisko, data urodzenia, nr pesel, nr telefonu, adres zameldowania i adres 

e-mail) będą przetwarzane przez okres : od daty podpisania Deklaracji Członka do dnia wykreślenia z listy 
członków UKS Taekwondo Wolsztyn 
 

8.  Przetwarzanie danych osobowych w zakresie wizerunku jest nieograniczona czasowo. 
 
 
 
                                                                                                                                  Za Zarząd 
…………………………………….                                                                      Anna Frankiewicz 
Potwierdzam iż zapoznałem się z klauzulą                                                                                       członek zarządu 
                                                                                                                    UKS Taekwondo Wolsztyn 



 


