
Oleśnicki Klub Hokejowy  
deklaracja członkowska 

 
Ja, niżej podpisany/a, deklaruję chęć przystąpienia do Oleśnickiego Klubu Hokejowego w charakterze *):  

 członka zwyczajnego 
 

 członka wspierającego 

 
Dane kandydata: 
Nazwisko: …………………………………………………… Imię: …………………………………………………………….. 

 

Urodzony/a (data i miejscowość): ………………………………………… Pesel kandydata: ………………… 

 

Zamieszkały/a: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

kontakt tel.: ………………………………………… e-mail*:………………………………………………………………… 
 
Dane kontaktowe rodziców / opiekunów prawnych dziecka (wypełnić w przypadku niepełnoletności kandydata): 
Nazwisko: …………………………………………………… Imię: ……………………………………………….…………… 

 

Zamieszkały/a: ………………………………………………………………………………………………………………….… 

 

kontakt tel.: ………………………………………… e-mail*:………………………………………………………………… 

 

Zobowiązuję się do przestrzegania postanowień statutu klubu, uiszczania składek członkowskich /dot. członków zwyczajnych/ w 
wysokości i trybie zgodnym z uchwałą władz klubu oraz zwrotu wydatków klubowych na szkolenie w przypadku zmiany barw 
klubowych bez zgody władz klubu.  
 
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie adresu e-mail mojego / mojego dziecka*) na potrzeby informowania o zajęciach i imprezach 
sportowych organizowanych przez Oleśnicki Klub Hokejowy. 
Zgoda może być w każdym momencie wycofana poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia o jej wycofaniu. Wycofanie zgody nie 
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody. 

 
……………………………………………….………, ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Data, czytelny podpis kandydata. W przypadku osób niepełnoletnich czytelne podpisy rodziców / opiekunów prawnych *) 
 
 

 

KANDYDAT PRZYJĘTY NA CZŁONKA ZWYCZAJNEGO /WSPIERAJĄCEGO UCHWAŁĄ ZARZĄDU KLUBU NR ……………………………………….  
 
Z DNIA ………………………………………………………………………………………………………………………….. PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU KLUBU: 

 
……………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………… 
*)niepotrzebne skreślić 
 
Wyrażam zgodę na nieodwołalne i nieodpłatne wykorzystanie mojego/mojego dziecka*) wizerunku, poprzez jego sporządzenie, 
utrwalanie i rozpowszechnianie przez OLEŚNICKI KLUB HOKEJOWY w Oleśnicy z siedzibą przy ul. Mikołaja Reja 6/13 w Oleśnicy (kod 
pocztowy 56-400), w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  i ustawy z 
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz udzielam nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na 
następujących polach eksploatacji:  

1. utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie, 
2. wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, 
3. zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku, 
4. zamieszczanie na stronach internetowych tj www.orlyolesnica.pl, plakatach, ulotkach, broszurach, prezentacjach, 

w celach promocyjnych i statystycznych związanych z rozpowszechnianiem przy wykorzystaniu środków masowego przekazu, 
informacji o działalności klubu.  
 
*)niepotrzebne skreślić 



 

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych 

Administrator danych Administratorem Twoich danych osobowych jest OLEŚNICKI KLUB HOKEJOWY w Oleśnicy 
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: 

• listownie na adres: ul. Młynarska 3A/7; 56-400 Oleśnica 

• przez e-mail: biuro@orlyolesnica.pl 

• telefonicznie: 502 758 525 

Cele przetwarzania Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie: np. imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, 
adres zamieszkania, telefon kontaktowy na podstawie zawartej pomiędzy nami umowy (art. 6, ust. 1b 
RODO) w związku z prowadzeniem przez Oleśnicki Klub Hokejowy zajęć sportowych, organizowania imprez 
sportowych oraz udziału Twojego/Twojego dziecka w imprezach sportowych.  
 
W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody (art. 6, ust. 1a RODO) na przetwarzanie Twojego/Twojego 
dziecka adresu e-mail będziemy go przetwarzać na potrzeby informowania o zajęciach i imprezach 
sportowych organizowanych przez Oleśnicki Klub Hokejowy. 
Zgoda może być w każdym momencie wycofana poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia o jej 
wycofaniu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem 
zgody. 
 

Podstawy prawne 
przetwarzania 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie  

• zgody art. 6, ust. 1a RODO 

• niezbędności zawarcia i wykonywania umowy art. 6, ust. 1b RODO, 
tj. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wynikającą z przepisów RODO. 

Okres przechowywania 
Twoich danych osobowych 

Będziemy przechowywać Twoje Twoje/Twojego dziecka w związku z realizacją niniejszej umowy nie dłużej 
niż 6 lat od jej zakończenia. 

Prawa związane z 
przetwarzaniem danych 

Masz prawo do: 

• wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku podania adresu e-mail), 

• prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub 
ograniczenia ich przetwarzania, 

• prawo do przenoszenia danych osobowych 

Prawo wniesienia skargi do 
organu 

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

Odbiorcy danych Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe: 

• naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. 
dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z 
naszymi poleceniami, 

• Organom, podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa, np. sądom, organom ściągania, lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z 
żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną. 



 


