
Deklaracja członka zwyczajnego  
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Lisek” Milówka 

 
Proszę o przyjęcie mnie do Uczniowskiego Klubu Sportowego „Lisek” Milówka (dalej: „Klub”) 
w charakterze członka zwyczajnego. 
 
Oświadczam, że zapoznałem się ze Statutem Klubu i jako jego członek zobowiązuję się 
przestrzegać postanowień statutu,  regulaminów i uchwał Klubu. 
 
Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Klubu podjętą na podstawie 
par. 17 i par. 21 ust. 1 lit. e statutu Klubu składka członkowska wynosi 80 zł i płatna jest w 
następujący sposób: system PEYU  
 
Zwolnieni z opłacania składek : 

➢ W przypadku rodzeństwa dwójki, trójki lub więcej w rodzinie opłata 
obowiązuje tylko za jedno dziecko. 

➢ W przypadku trudnej sytuacji finansowej w rodzinie po otrzymaniu 
oficjalnego pisma  do klubu zarząd klubu dopuszcza zwolnienie z opłaty 
członkowskiej dziecka. 

 
Miesiąc lipiec w którym nie będą prowadzone zajęcia nie  jest miesiącem nie 
składkowym w którym nie ma obowiązku opłacania składki członkowskiej. 
 
Przyjmuję do wiadomości, że w razie braku opłacania składki członkowskiej, Klubowi 
przysługuje wobec mnie roszczenie finansowe.  
 

Dane osobowe 
(PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI) 

Imię i nazwisko* 

 
 

Dokładny adres 
zamieszkania# 

Ulica, nr domu/lokalu: 
 
 
Miasto (wraz z kodem pocztowym):  
 
 

Telefon kontaktowy#  

Adres e – mail* 
 

*&Dziecko 
uczęszczające na 

zajęcia  
( imię i nazwisko, 

pesel oraz data 
urodzenia) 

 

*Dane obowiązkowe do podania 
# Dane niewymagane 

& W przypadku uczęszczania na zajęciach więcej niż jednego dziecka na 
deklaracji należy wypisać wszystkie 

 
_____________________________________ 

                                                                       Data i czytelny podpis osoby składającej deklarację 



 
Informacja na temat przetwarzania danych osobowych 

 
Administratorem podanych na deklaracji danych osobowych jest Uczniowskie Klub Sportowy 
„Lisek” Milówka z siedzibą: ul. Dworcowa 17, Milówka 34‑360.  
 
Z Klubem można się skontaktować poprzez adres e-mail uks.lisekmilowka@o2.pl, 
telefonicznie pod nr tel.: +48 881 217 703 lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej. 
 
Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celach: 
1) rozpatrzenia deklaracji w związku z potrzebą weryfikacji spełnienia kryteriów nabycia 

członkostwa - podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym wypadku prawnie 
uzasadniony interes Klubu w odniesieniu do art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych (RODO); 

2) nabycia członkostwa w Klubie, wykonywania praw i obowiązków członka Klubu, rozliczenia 
wpłacanych składek członkowskich - podstawą prawną przetwarzania w tym wypadku jest 
prawny obowiązek Klubu w odniesieniu do art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z wymogami 
ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach; 

3) informowania o wydarzeniach i innych formach działalności organizowanych przez Klub 
lub objętych przez nie patronatem - podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym 
wypadku prawnie uzasadniony interes Klub w odniesieniu do art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 

 
Dane osobowe będą przetwarzane w okresie członkostwa w Klubie oraz po jego ustaniu przez 
okres 6 lat na potrzeby archiwizacyjne Klubu, a także przez okres wygaśnięcia roszczeń 
związanych z płatnością składek członkowskich.  
Dane osobowe będą mogły być powierzane przez Klub do przetwarzania podmiotom 
przetwarzającym dane w jego imieniu, w tym w zakresie obsługi systemów informatycznych, 
obsługi finansowo-księgowej i prawnej– przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako 
podwykonawcy, na podstawie umowy z Klubem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. 
Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, 
oraz ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie 
w odniesieniu do celów przetwarzania opartych na prawnie uzasadnionym interesie Klubu, o 
których mowa w punktach 1) i 3) powyżej. W celu skorzystania z powyższych praw należy 
skontaktować się z Klubem(dane kontaktowe wskazane powyżej). Każda osoba ma również 
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
Podanie oznaczonych w formularzu danych w celach określonych w punktach 1) i 2) powyżej 
jest obowiązkowe ze względu na wymogi wynikające z Prawa o stowarzyszeniach. Ich 
niepodanie uniemożliwi nabycie członkostwa oraz wykonywanie praw i obowiązków członka 
Klubu. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie 
uniemożliwi komunikację z członkiem Klubu w celu określonym w pkt 3) powyżej. 
 


