
CHORZOWSKI KLUB KYOKUSHIN KARATE 
Chorzów hala MORiS ul. Odległa 5 

tel. 501 485 964 
 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 
 

Ja niżej podpisany(a) proszę o przyjęcie mnie w poczet członków 
Chorzowskiego  Klubu Kyokushin Karate 

Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania 
Stowarzyszenia. Jednocześnie zobowiązuję się do ich przestrzegania, 
aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i wypełniania uchwał 
władz a nadto strzec godności członka Klubu. 
 
 
   ……………………..       ..………………………. 
        miejscowość data              własnoręczny podpis 
 
 
NAZWISKO I IMIĘ: ......................................................................................... 

DATA URODZENIA: ....................................................................................... 

ADRES: ............................................................................................................. 

............................................................................................................................ 

SZKOŁA: ........................................................................................................... 

PESEL:............................................... 

Tel. kontaktowy:…………………… e-mail:…………………………………. 

 
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego syna/córki w zajęciach sportowych 
klubu i udział w rozgrywkach (dotyczy osób niepełnoletnich) 
 
 
            …………………………………. 
             podpis rodzica lub opiekuna prawnego 



Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

DLA OSÓB PEŁNOLETNICH 

1.Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na przetwarzanie podanych powyżej moich danych 
osobowych przez Administratora Chorzowski Klub Kyokushin Karate z siedzibą w Chorzowie 
ul. Odległa 5 w celu wpisania na listę członków Chorzowskiego Klubu Kyokushin Karate oraz 
uczestnictwa w treningach w w/w Klubie. 
2.Podaję moje dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 
3.Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej ⃰, w tym z informacją o celu 
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści danych osobowych i prawie 
ich sprostowania i usuniecia. 
 
 ……………………………………. 

      data i podpis (czytelny) 
Niniejszym wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody bez zobowiązań na wykorzystanie i 
publikację na stronach Chorzowskiego Klubu Kyokushin Karate z siedzibą w Chorzowie ul. 
Odległa 5 mojego imienia i nazwiska oraz wizerunku z zajęć Klubu lub zawodów dla celów 
reklamowych, promocyjnych oraz marketingowych, związanych z działalnością 
Chorzowskiego Klubu Kyokushin Karate. 
 
 ……………………………………. 
     data i podpis (czytelny) 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
DZIECKO  
1.Niniejszym wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na przetwarzanie podanych powyżej 
danych osobowych mojego dziecka przez Administratora Chorzowski Klub Kyokushin Karate 
z siedzibą w Chorzowie ul. Odległa 5 w celu wpisania na listę członków Chorzowskiego Klubu 
Kyokushin Karate oraz uczestnictwa w treningach w w/w Klubie. 
2.Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej ⃰, w tym z informacją o celu 
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści danych osobowych i prawie 
ich sprostowania i usuniecia. 
 

…………………………………………. 
data i podpis (czytelny) rodzica/opiekuna 

 
Niniejszym wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody bez zobowiązań na wykorzystanie i 
publikację na stronach Chorzowskiego Klubu Kyokushin Karate z siedzibą w Chorzowie ul. 
Odległa 5 wizerunku, nazwiska i imienia dziecka/zawodnika uczestniczącego w zajęciach 
Klubu lub zawodach dla celów reklamowych, promocyjnych oraz marketingowych, 
związanych z działalnością Chorzowskiego Klubu Kyokushin Karate. 

 
 

…………………………………………. 
data i podpis (czytelny) rodzica/opiekuna 

 

⃰   Obowiązek informacyjny wynikający z artykułu13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie 
internetowej www.kyokushin.chorzow.pl 


