
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA NR…… 

TOWARZYSTWA SPORTOWEGO 

 „GWARDIA WARSZAWA” 

SEKCJA ………………………………. 

 
Imię i nazwisko 

……………………………………………………………………………………………….... 

 

Data urodzenia …………………………. Miejsce urodzenia………………………………… 

 

Adres zamieszkania 

 …………………………………………………………………………………………...……...  

 

Nr  Telefonu………………………...….. Nr PESEL..................................................................  

 

Miejsce pracy/nauki 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Proszę o przyjęcie mnie do TS „Gwardia Warszawa” do sekcji 

………...……………………………… 

Jednocześnie zobowiązuje się do przestrzegania statutu i regulaminów obowiązujących w 

klubie. 

Przekazanie TS „Gwardia Warszawa” wypełnionej deklaracji oznacza  zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych na odwrotnej stronie niniejszej 

deklaracji. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie. 

 

Warszawa, dnia ………………………………podpis ………………………………………..    

 

 

Zgoda rodziców (przedstawiciela ustawowego)  

dot. osób niepełnoletnich 

Ja, niżej podpisana/y ………………………………………. nr telefonu ……………………, 

e-mail ………..wyrażam zgodę na przynależność mojego syna/mojej córki* do  Towarzystwa 

Sportowego „Gwardia Warszawa” w sekcji…………………………………… oraz wyrażam 

zgodę na udział syna/córki* w zajęciach sportowych oraz uczestnictwo w zawodach 

sportowych. 

Jednocześnie zobowiązuje się do opłacania regularnie składek członkowskich oraz opłat za 

zajęcia zgodnie z przyjętymi Uchwałami Zarządu klubu. Przekazanie TS „Gwardia 

Warszawa” wypełnionej deklaracji oznacza  zgodę na przetwarzanie danych osobowych na 

zasadach określonych na odwrotnej stronie niniejszej deklaracji. Zgoda może być wycofana w 

dowolnym momencie. 

 

Warszawa, dnia …………………………………..………… Podpis …………………………. 

 

* niepotrzebne skreślić 

DECYZJA ZARZĄDU 

 

Zarząd TS „Gwardia Warszawa” na posiedzeniu w dniu …………………………. Uchwałą nr 

……………..postanowił przyjąć w poczet członków klubu do sekcji …………………. w/w. 

 

     podpisy upoważnionych Członków Zarządu 



 

 

 

1. Administratorem danych osobowych zawartych w deklaracji członkowskiej jest Towarzystwo 

Sportowe „Gwardia Warszawa” z siedzibą w Warszawie, przy Al. Niepodległości 24/30m 106, 

02_-653 Warszawa, wpisane do ewidencji klubów sportowych działających w formie 

stowarzyszenia prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy pod nr 250 (zwane dalej: 

       TS Gwardia Warszawa). Kontakt z TS Gwardia Warszawa jest możliwy za pośrednictwem adresu 

2.  e-mail:tsgwardia@wp.pl, lub telefonicznie pod numerem: 501 382 385.  

3. Podstawę prawną przetwarzania przez TS Gwardia Warszawa danych osobowych zawartych w 

deklaracji członkowskiej stanowi zgoda osób, które podpisały tą deklarację (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO1), 

oraz prawnie uzasadniony interes TS Gwardia Warszawa w postaci niezbędności przetwarzania danych 

osobowych do obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Dane 

członków (a wcześniej osób ubiegających się o przyjęcie do TS Gwardia Warszawa) są przetwarzane w 

celu weryfikacji możliwości przynależności członka do TS Gwardia Warszawa oraz zapewnienia 

możliwości udziału członka TS Gwardia Warszawa w zawodach sportowych, a także mogą być 

przetwarzane w celach promocyjnych. Dane osobowe rodziców osób niepełnoletnich są przetwarzane w 

celu weryfikacji możliwości przynależności niepełnoletniego członka do TS Gwardia Warszawa, 

zapewnienia bezpieczeństwa niepełnoletniego członka TS Gwardia Warszawa, w tym w szczególności 

kontaktu w sytuacjach wymagających decyzji lub pomocy dotyczących ww. niepełnoletniego, a także 

przekazywania informacji dotyczących terminów i organizacji zajęć sportowych.  

4. Odbiorcami danych osobowych członków TS Gwardia Warszawa są: trenerzy i inni pracownicy oraz 

Zarząd TS Gwardia Warszawa, placówki zapewniające nocleg dla członków TS Gwardia Warszawa, 

osoby zapewniające członkom TS Gwardia Warszawa opiekę medyczną, organizatorzy i uczestnicy 

zawodów sportowych, podmioty ubezpieczające członków TS Gwardia Warszawa. Odbiorcami danych 

osobowych rodziców niepełnoletnich członków TS Gwardia Warszawa są: trenerzy i inni pracownicy 

TS Gwardia Warszawa.  

5. Dane osobowe członków TS Gwardia Warszawa będą przechowywane przez okres członkostwa w TS 

Gwardia Warszawa, a po jego ustaniu przez okres przedawnienia roszczeń związanych z członkostwem 

w TS Gwardia Warszawa. Dane osobowe rodziców niepełnoletnich członków TS Gwardia Warszawa 

będą przetwarzane przez okres: członkostwa podopiecznego w TS Gwardia Warszawa, a po jego 

ustaniu lub uzyskaniu pełnoletności przez członka TS Gwardia Warszawa, przez okres przedawnienia 

roszczeń związanych z członkostwem w TS Gwardia Warszawa.  

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia członkostwo w TS 

Gwardia Warszawa.   

7. Przetwarzane przez  TS Gwardia Warszawa dane osobowe nie podlegają profilowaniu, jak również TS 

Gwardia Warszawa nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany wobec członków TS Gwardia 

Warszawa i ich opiekunów prawnych.  

8. TS Gwardia Warszawa informuje, iż przysługują Państwu następujące prawa:  

• dostępu do danych osobowych,  

• sprostowania danych, 

• usunięcia danych, 

• ograniczenia przetwarzania danych, 

• przenoszenia danych,  

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z 

prawem przetwarzania dokonanego przez TS Gwardia Warszawa przed jej cofnięciem.   

9. Ponadto, macie Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych 

osobowych.     

10. Macie Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez TS 

Gwardia Warszawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

 
1 Rozporządzenie 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) [Dz. Urz. UE L 119]. 


