
LUDOWY KLUB SPORTOWY 

NAPRZÓD ŻERNICA 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

 

 

Ja, niżej podpisany(a)………………………………………………………………………… 

proszę o przyjęcie mnie na członka Klubu LKS Naprzód Żernica. Znane mi są 

postanowienia statutu i zadania Klubu. Zobowiązuje się do czynnego udziału                               

w pracach Klubu oraz regularnego opłacania składek członkowskich, przestrzegania 

uchwał i postanowień władz klubu. 

 

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

własnoręczny podpis członka                                                własnoręczny podpis opiekuna prawnego*  

 

Dane osobowe członka: 

Imię i Nazwisko:……………………………………………………………………………… 

PESEL**:………………………………………………………………………………………. 

Data i miejsce urodzenia:…………………………………………………………………… 

Miejsce zamieszkania:……………………………………………………………………….. 

Nr telefonu:…………………………………………………………………………………….. 

Nr legitymacji klubowej:………………………………………………………………………. 
                                                    (wpisuje klub sportowy) 

 

…………………………………… 

podpis prezesa lub wiceprezesa klubu 

*- podpis opiekuna prawnego jest wymagany w przypadku członków niepełnoletnich tj. do lat 18  

** - w przypadku członków chcących brać udział w rozgrywkach organizowanych przez ŚZPN 
podokręg Zabrze 

 
 



ZGODA NA WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU  
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczenie i publikowanie danych osobowych(Imię i 
Nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania) oraz wizerunku mojego/ mojego dziecka* 

 

 ……………………………………………………………………………..…………………..                        
(Imię i nazwisko członka)  
przez Klub LKS Naprzód Żernica: 

– na stronie internetowej www.naprzodzernica.pl, 

– na oficjalnych profilach portali społecznościowych klubu LKS Naprzód Żernica (np.: Facebook, 

Instagram, itp.) 

– na stronach internetowych oraz profilach portali społecznościowych, które uzyskały zgodę klubu 

LKS Naprzód Żernica, 

– w materiałach promocyjno-informacyjnych, 

związanych z uczestnictwem moim/mojego dziecka* w zajęciach, treningach, zawodach oraz 

uroczystościach sportowych organizowanych przez klub LKS Naprzód Żernica. 

Jednocześnie udzielam nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania 

zdjęć i materiału filmowego (audio / video) z moim wizerunkiem/wizerunkiem mojego dziecka* bez 

konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i 

powielanie wykonanych zdjęć oraz materiału filmowego (audio / video), tylko                w sytuacjach 

wyżej określonych wyłącznie w celu zgodnym z niekomercyjną działalnością prowadzoną przez klub 

LKS Naprzód Żernica.  

Oświadczam, że: 

- jestem pełnoletni/a, 

- mam zdolność do czynności prawnych, 

- zapoznałem/am się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem. 

 

Żernica,........................................................................ 

                                                    (data) 

 

 

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

(czytelny podpis członka pełnoletniego lub rodzica/prawnego opiekuna) 

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) 

2. Ustawa z dnia 4 luty 1994 r. o  prawach autorskich i prawach pokrewnych. (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) 

  



Klauzula informacyjna zgodna z RODO 

Informujemy, że:  

1. Administratorem danych wskazanych w: 

• Deklaracji członkowskiej, 

• Zgodzie rodziców zawodnika, 

• Zgodzie na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku, 

jest Stowarzyszenie LKS NAPRZÓD ŻERNICA z siedzibą przy ul. Górnicza 35, w Żernicy                              

(kod pocztowy: 44‐144), tel.: 32 239 78 65, adres e‐mail: kontakt@naprzodzernica.pl.  

2. Dane osobowe, zdjęcia oraz materiały video z wizerunkiem członka zbierane są  w celach 

niezbędnych do realizacji zadań  statutowych Stowarzyszenia LKS NAPRZÓD ŻERNICA.  

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych w siedzibie Stowarzyszenia oraz ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania 

zaprzestania przetwarzania  i przenoszenia danych, jak również  prawo do cofnięcia zgody                          

w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego po 25 maja 2018 

r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

4. Wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych, zdjęć oraz materiałów video z wizerunkiem 

członka jest dobrowolne. W przypadku niewyrażenia zgody, stowarzyszenie LKS Naprzód Żernica 

zobowiązuje się  Pani/Panu zadbać  o to, aby dane osobowe nie zostały opublikowane                          w 

miejscach oraz materiałach ogólnodostępnych tj. tablica ogłoszeń w klubie, na oficjalnej stronie 

internetowej Klubu, na oficjalnych profilach portali społecznościowych klubu oraz na drukowanych 

materiałach promocyjno - informacyjnych.    

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana w przypadku braku wyrażenia zgody na publikowanie nie 

będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Jedynym wyjątkiem są instytucje upoważnione               

z mocy prawa związane z statutową działalnością klubu.  

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.  

7. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej.  

8. Dane osobowe będą przechowywane do złożenia pisemnej informacji o "zapomnieniu" zgodnie z 

Artykułem 17 ust. 1 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które to ustanawia 

prawo do usunięcia danych, znane również jako "prawo do bycia zapomnianym". 

 
 
Żernica,........................................................................ 

                                                    (data) 

 

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

(czytelny podpis członka pełnoletniego lub rodzica/prawnego opiekuna) 

  



 

 

 

 

 

INFORMACJA DLA CZŁONKA KLUBU 

Składki członkowskie w sezonie 2021/2022 wynoszą 30zł/m-c i należy je przekaza ć 

za pół roku w cało ści tj. 180 zł (za okres jesienno-zimowy) na poniższy rachunek 

bankowy: 

 

LKS NAPRZÓD ŻERNICA 

ul. Górnicza 35, 44-144 Żernica 

Mikołowski Bank Spółdzielczy 

Nr konta: 59 8460 0008 2003 0002 6097 0003 

Tytuł przelewu: /Imię i Nazwisko/ – składka od 09.21 do 02.22 

 

do 15 października 2021r. 

 

www.naprzodzernica.pl/skladki-czlonkowskie/ 

  

W przypadku braku opłacenia składek w powyższych terminach klub LKS Naprzód 

Żernica zastrzega sobie prawo do imiennego upomnienia członka. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Klub zobowiązuje się do umieszczania aktualnych informacji dotyczących treningów, 

meczów w ramach rozgrywek oraz bieżących wydarzeń w klubie na stronie 

www.naprzodzernica.pl oraz na profilu fb @naprzodzernica. 

 

 


