DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
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Niniejszym zgłaszam się dobrowolnie do Akademii Piłkarskiej PROFI w Krakowie i oświadczam, że
będę wypełniał obowiązki zawodnika i przestrzegał regulaminu Akademii.

Kraków, dnia

Podpis zawodnika

ZGODA RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH
My niżej podpisani wyrażamy zgodę na przynależność syna/córki do Akademii Piłkarskiej PROFI.
Jednocześnie zobowiązujemy się w jego imieniu do przestrzegania Regulaminu Klubu i systematycznego opłacania składek członkowskich, zgodnie z aktualną stawką.

Kraków, dnia

Podpis rodziców lub opiekunów prawnych

Klauzula informacyjna RODO dla członków Akademii Piłkarskiej Profi
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Piłkarska Profi z siedzibą na
ul.Kunickiego 5/201, 30-134 Kraków
2. dane osobowe są przetwarzane przez APProfi w celu realizacji zadań statutowych
3. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
a. uzasadniony interes APProfi polegający na realizacji działalności statutowej – na podstawie
art. 6 ust. 1lit f RODO,
b. obowiązek prawny ciążący na APProfi w zakresie dokumentowania zdarzeń gospodarczych
dla celów podatkowych i rachunkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz w przypadku organizacji wydarzeń wymagających zawarcia umowy ubezpieczenia – ubezpieczyciele,
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do zrealizowania celów
statutowych. Jeżeli dane osobowe będą konieczne do dokumentowania zdarzeń gospodarczych
dla celów rachunkowych, dane te w tym zakresie będą przechowywane przez Stowarzyszenie
tak długo jak długo będzie istniał prawny obowiązek Stowarzyszenia do posiadania dokumentu
tych zdarzeń,
6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Jednocześnie jako rodzic lub opiekun prawny wyrażam zgodne na nieodpłatne utrwalanie i publikowanie wizerunku mojego dziecka w ramach prowadzonej przez Akademię Piłkarską Profi działalności statutowej, tj mecze, treningi, zdjęcia indywidualne oraz grupowe poszczególnych drużyn, materiały reklamowe i promocyjne Akademii itp.

Podpis rodzica / opiekuna prawnego:…………………………………Kraków dnia:……………….

