
    Międzyszkolny Klub Pływacki   

 
KLUB WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW: 

GMINY MI ASTA TORUŃ ,  

MINISTERSTWA SPORTU  

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

MAŁOLETNI PONIZEI 16 LAT 
Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do stowarzyszeń według zasad 

określonych w ich statutach, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez 

korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia. 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
Imię i nazwisko zawodnika 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
Data i miejsce urodzenia 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
Pesel 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
Adres zamieszkania 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
Telefon oraz e-mail 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
Adres i numer szkoły 
 
Niniejszym wyrażam zgodę na wstąpienie mojego dziecka w poczet członków zwyczajnych Międzyszkolnego 

Klubu Pływackiego Toruńczyk . 

Jednocześnie oświadczam, że są mi znane postanowienia statutu Międzyszkolnego Klubu Pływackiego 

Toruńczyk. 

Wyrażam/nie wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla celów 

niezbędnych do realizacji zadań statutowych Klubu. 

Wyrażam/nie wyrażam zgodę na umieszczenie zdjęć mojego podopiecznego na stronie internetowej klubu. 

W przypadku zmiany danych osobowych lub kontaktowych zobowiązuję się niezwłocznie zawiadomić 

Stowarzyszenie w formie pisemnej. 

 

 

……………………………………. 
               Data, podpis 

Międzyszkolny Klub Pływacki 

„Toruńczyk" 

Ul. Bażyńskich 9/17, 87-100 Toruń, NR Licencji 010/02, KRS 0000229876  

 

  Miasto Toruń 



Stwierdzam, że znany mi jest Statut Klubu i zobowiązuję się do 

sumiennego wypełniania obowiązków nałożonych na mnie. Jako 

zawodnik Klubu będę systematycznie pracował nad podniesieniem 

własnej sprawności fizycznej by w szlachetnej walce sportowej 

zasłużyć na miano prawdziwego sportowca. 

Składka klubowa- 140 zł / mc 
Forma płatności : przelew na rachunek bankowy do 10 dnia każdego m-ca. 

62 1160 2202 0000 0000 5531 3744 
Millennium Bank 

         ………………………………….. 
Data, podpis zawodnika 

 

Deklarację przyjęto w dniu  …………………….………………………….. 
 podpis członka Zarządu przyjmującego deklarację 

W dniu ............................................. Zarząd Międzyszkolnego Klubu Pływackiego Toruńczyk,  działając na 

podstawie § ...................................... statutu, uchwałą nr ……………………. zdecydował o przyjęciu ww. w poczet 

członków Zwyczajnych 

 

 

 

 

 

Informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych wskazanych w deklaracji  jest Międzyszkolny Klub Pływacki Toruńczyk,  
ul. Bażyńskich 9/17, 87-100 Toruń,  adres e‐mail: klub@torunczyk.pl 

2. Dane osobowe i zdjęcia zbierane są w celach informacyjnych oraz niezbędnych do realizacji zadań statutowych 

Międzyszkolnego Klubu Pływackiego Toruńczyk.  

3. Informujemy, że w związku z przystąpieniem do realizowanego przez MSiT programu „Klub” dane osobowe dziecka 

wprowadzone zostaną do Narodowej Bazy Talentów – testy sprawnościowe. 
4. Przysługuje Pani/Panu 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 po 25 maja 2018r. –Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

5. Wyrażenie zgody na przechowywanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów Międzyszkolnego 

Klubu Pływackiego Toruńczyk. W przypadku braku wyrażenia zgody nie będzie możliwe przyjęcie w poczet członków 

Stowarzyszenia. 

6. Wyrażenie zgody na przechowywanie i publikowanie zdjęć grupowych (3 osoby i więcej) jest dobrowolne.  

W przypadku niewyrażenia zgody, Pani/Pan zobowiązuje się zadbać o to, aby Państwa podopieczny nie uczestniczył w 

sesjach fotograficznych podczas trwania imprez i spotkań organizowanych przez Stowarzyszenie. 

7. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.  

 

 

Międzyszkolny Klub Pływacki 

„Toruńczyk" 

Ul. Bażyńskich 9/17, 87-100 Toruń, NR Licencji 010/02, KRS 0000229876 


