Deklaracja uczestnika zajęć
STOWARZYSZENIA
Dane osobowe dziecka:

1. Imię i nazwisko dziecka .........................................................................................................
2. Data urodzenia...........................................Wiek................PESEL:.......................................
3. Imię i nazwisko matki……………………………………………..tel:……………………………..
4. Imię i nazwisko ojca ……………………………………………...tel:……………………………..
5. E-mail………………………………………………………………………………………...............
6. Dzień zajęć ………..………………………....……….Grupa/godz. ………………………………
7. Lokalizacja: WARSZAWA / WYSZKÓW / JÓZEFÓW
OŚWIADCZENIE - My niżej podpisani Rodzice/Opiekunowie:
•

Wyrażamy zgodę, aby nasze dziecko uczęszczało na płatne zajęcia sportowo-rekreacyjne prowadzone przez Stowarzyszenie JK
Sport.

•

Oświadczamy, że znamy i akceptujemy Regulamin zajęć sportowo-rekreacyjnych, prowadzonych przez STOWARZYSZENIE JK
Sport.

•

Oświadczamy, że dziecko posiada aktualne ubezpieczenie NNW oraz stan zdrowia naszego dziecka pozwala mu na udział w
zajęciach sportowo-rekreacyjnych z elementami gimnastyki i akrobatyki.

•

Wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych oraz wizerunku dziecka przez organizatora – Stowarzyszenie JK
Sport w celach marketingowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. 02. 101. 926).
Dane te będą wykorzystywane jedynie przez Stowarzyszenie JK Sport i nie będą przekazywane innym podmiotom.

•

Zobowiązujemy się do regulowania terminowych opłat za zajęcia przelewem na konto organizatora -Stowarzyszenia JK Sport.

REGULAMIN OPŁAT
1.

Obowiązuje stała opłata miesięczna z wyłączeniem miesiąca, w którym wypadają ferie zimowe (opłata według cennika na stronie).

2.

Opłata jest stałą oraz uśrednioną ceną za 3, 4 lub 5 zajęć w danym miesiącu i obowiązuje przez cały rok szkolny.

3.

Pokazy końcowo-roczne w czerwcu liczone są jako jedne zajęcia w tym miesiącu.

4.

Ceny zajęć podane są w cenniku i dostępne na stronie Stowarzyszenia JK Sport.

5.

Opłaty za zajęcia należy dokonać z góry do 7 dnia każdego miesiąca za pomocą przelewu bankowego na konto
Stowarzyszenia JK Sport.

6.

W tytule przelewu należy wpisać IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA, GRUPĘ/DZIEŃ ORAZ MIESIĄC, który Państwo opłacają.

7.

Za datę zapłaty przyjmuje się dzień zaksięgowania wpłaty na koncie Stowarzyszenia JK Sport.

8.

Opłata za zajęcia pokrywa koszty wynajmu sali, przybory i sprzęt używany na zajęciach, pracę trenerów oraz rezerwację miejsca
w grupie, dlatego rodzice nie mogą samodzielnie modyfikować wysokości opłat.

9.

BRAK ODLICZEŃ ZA NIEOBECNOŚCI. Istnieje możliwość odrobienia zajęć po wcześniejszym ustaleniu terminu z trenerem.
Zajęcia można odrobić tylko w terminie do 30 dni od daty nieobecności.

10. Cena zajęć może zostać obniżona za zgodą zarządu Stowarzyszenia JK Sport w przypadku dłuższej nieobecności spowodowanej
chorobą. Należy wysłać maila z informacją na adres biuro@jksport.pl oraz dołączyć skan zwolnienia od lekarza.
11. Rodzic zobowiązany jest powiadomić trenera drogą mailową na biuro@jksport.pl lub sms-em na nr. Tel 502-509-561 o
długotrwałej nieobecności dziecka (powyżej 3 tygodni) lub jego rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach.
12. Zniżka dla rodzeństw - 20% na tańsze zajęcia.

DANE do przelewu:
Stowarzyszenie JK Sport; ul. T. Nocznickiego 25/205
Nr. Konta 74 1950 0001 2006 0000 3533 0002
Tytuł przelewu: (6-cio cyfrowy numer z systemu Sports Manago + imię i nazwisko uczestnika zajęć +

miesiąc i rok, np.: #123456 Imię Nazwisko wrzesień 2021)

DATA ……………………………. I PODPIS RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO …………………………………………………………

Przetwarzanie danych osobowych
1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Stowarzyszenie JK Sport z siedzibą w Warszawie przy ul. Nocznickiego 25/205
2) Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane w następujących celach: związanych
z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy/deklaracji; związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń i odszkodowań;
udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,
3) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana
żądanie przed zawarciem umowy/deklaracji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy/deklaracji.
5) Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania
danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z
żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
6) Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.
7) Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez jaki dane będą przetwarzane wynosi 10 lat.
8) Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych; żądania sprostowania swoich danych
osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; żądania usunięcia swoich danych
osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej
przetwarzania; żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; przenoszenia swoich danych osobowych,
9) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie
danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody
na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.
10) Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Przetwarzanie wizerunku dziecka

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wizerunku dziecka w postaci fotografii cyfrowej oraz
filmów, przez Stowarzyszenie JK Sport, w tym w szczególności na potrzeby działalności promocyjno-marketingowej
Stowarzyszenia prowadzonej za pośrednictwem Internetu oraz poprzez umieszczanie zdjęć i filmów na materiałach
promocyjnych Stowarzyszenia JK Sport.
Dane te będą wykorzystywane wyłącznie przez Stowarzyszenie JK Sport i nie będą przekazywane podmiotom trzecim.

DATA ……………………………. I PODPIS RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO ………………………………………………………

