
Załącznik nr 3 do Regulaminu Fundacji Akademia Sportu Górnika Łęczna 
 

FORMULARZ REJESTRACYJNY* / AKTUALIZACYJNY* ZAWODNIKA W RAMACH ZAJĘĆ FUNDACJI AKADEMIA SPORTU GÓRNIKA ŁĘCZNA 
 

⃝ piłka nożna              ⃝ badminton 

*) Niepotrzebne skreślić 

 

_________________________ 
   Podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

Łęczna, dnia _________________ 

Ja niżej podpisany (zwany dalej „Rodzicem”) wyrażam zgodę udział dziecka (zwanego dalej 

„Uczestnikiem”), którego jestem opiekunem prawnym, w zajęciach organizowanych przez Fundację 

Akademia Sportu Górnika Łęczna (z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 13, 21-010 Łęczna, wpisaną do 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000689167, zwaną dalej „Fundacją”) oraz 

rejestrację dziecka jako zawodnika w Klubie Górnik Łęczna (Górnik Łęczna SA, Al. Jana Pawła II 

13, 21-010 Łęczna, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000260820 

zwanego dalej „Klubem”). 

Oświadczam, że dane zawarte w formularzu poniżej są zgodne  ze stanem prawnym i faktycznym 

a w razie ich zmiany zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Klubu poprzez  

złożenie formularza aktualizacyjnego.  

DZIECKO 

Imię i nazwisko  

Data urodzenia  
(dd-mm-rrrr) 

        

PESEL            

RODZIC / OPIEKUN PRAWNY 

Imię i nazwisko  

PESEL            

Adres e-mail  

Numer telefonu  
 

⃝ Oświadczam, że stan zdrowia dziecka, którego jestem opiekunem prawnym jest co najmniej dobry i nie ma 

przeciwskazań zdrowotnych oraz innych do udziału w Zajęciach sportowych organizowanych przez Fundację 

⃝ Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z treścią Regulaminu Zajęć Piłkarskich w Ramach Fundacji Akademii 

Sportu Górnika Łęczna (dalej określany jako Regulamin) i podpisując niniejszy Formularz w pełni akceptuję ten 

Regulamin. 

⃝ Deklaruję dokonywanie regularnych comiesięcznych opłat za Zajęcia na rzecz Fundacji w wysokościach 

określonych w Regulaminie. 

⃝ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, jak i dziecka, którego jestem opiekunem prawnym, 

obejmujących wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, oraz numeru telefonu w celach związanych z 

przekazywaniem przez Fundację newsletteru oraz innych informacji pochodzących od Fundacji i/lub Klubu oraz 

partnerów Fundacji i/lub Klubu. 

⃝ Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Fundację oraz Klub na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-

mail, oraz numer telefonu informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną oraz wyrażam zgodę na przekazywanie przez Fundację i/lub Klub na wskazany 

w formularzu adres e-mail Regulaminu, jak i wszelkich innych dokumentów związanych z działalnością 

i funkcjonowaniem Fundacji i/lub Klubu, w szczególności dotyczących Uczestnika i/lub Opiekuna.. 

⃝ Wyrażam zgodę na udostępnienie i przekazanie danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracyjnym 

Fundacji, Klubowi celem prawidłowej realizacji umowy pomiędzy Fundacją a Klubem zgodnej z Regulaminem. 

Dane osobowe przekazane za pośrednictwem formularza rejestracyjnego przetwarzane są przez Fundację 

Akademia Sportu Górnik Łęczna, Al. Jana Pawła II 13, 21-010 Łęczna, wpisaną do Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000689167 (dalej zwanej „Administrator”). 

Dane przekazane za pośrednictwem formularza rejestracyjnego przetwarzane są przez Administratora w celu 

organizacji zajęć treningowych. 

Dane osobowe obejmujące imię, nazwisko oraz numer PESEL przetwarzane są przez Administratora w celu 

wykonania przez Administratora i jednostek mu nadrzędnych obowiązków wynikających z ustawy z dnia 20 

marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.  

Rodzic uprawniony jest do cofnięcia udzielonej zgody za pomocą oświadczenia przekazanego Administratorowi. 

Dane osobowe przekazane za pośrednictwem formularza rejestracyjnego przechowywane będą przez 

Administratora do czasu otrzymania żądania przez Rodzica ich usunięcia. 

Rodzicowi przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych użytkownika, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo 

do przeniesienia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych. 

Podanie danych osobowych określonych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, jednak konieczne w celu 

rejestracji dziecka, jako zawodnika Klubu i uczestnictwa w Zajęciach organizowanych przez Fundację.  

Ww.  dane osobowe, objęte są ochroną, na podstawie przepisów rozporządzeniem 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 oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). 
 

Podpisując niniejszy Formularz oświadczam, że wyrażam zgodę, aby w trakcie Zajęć i/lub zawodów były 

wykonywane zdjęcia ich Uczestnikom oraz, że wyraża dobrowolną, nieodwołalną i nieograniczoną w czasie 

zgodę na nieodpłatne, wykorzystanie i publikację, w tym na rozpowszechnianie wizerunku dziecka- Uczestnika 

utrwalonego na zdjęciu/zdjęciach w ramach stron internetowych Klubu i/lub Fundacji, oficjalnych profili na 

portalach społecznościowych Klubu i/lub Fundacji, jak również publikacji wydawanych drukiem przez Klub 

i Fundację oraz inne osoby powiązane z Klubem i Fundacją, w tym utrwalania, zwielokrotniania, wprowadzania 

do obrotu, udostępniania w celach  informacyjnych, reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych 

z prowadzoną przez Klub i/lub Fundację działalnością. 


