
 

FORMULARZ  
ZGŁOSZENIOWY 

 
 

FUNDACJA AKADEMIA PIŁKARSKA 

 „JUNIOR” 
 

CZŁONEK AKADEMII PIŁKARSKIEJ „JUNIOR” 
Imię  Nazwisko  

Ulica, nr. budynku i lokalu  Kod pocztowy i miasto  

ROK urodzenia  

 

OPIEKUNOWIE PRAWNI / OSOBY DO KONTAKTU 
Imię  Nazwisko  

Ulica, nr budynku i lokalu  Kod pocztowy i miasto  

e-mail  Telefon  

Imię  Nazwisko  

Ulica, nr budynku i lokalu  Kod pocztowy i miasto  

e-mail  Telefon  
 
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem FUNDACJI AKADEMIA PIŁKARSKA „JUNIOR” dotyczącym                  

funkcjonowania i uczestnictwa w szkoleniu sportowym, który stanowi załącznik do niniejszej umowy i jest jej integralną 
częścią.  

Oświadczam, że w razie powzięcia wiadomości o jakichkolwiek przeciwskazaniach medycznych do udziału w 
zajęciach przez Uczestnika zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora szkolenia.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej umowie w celu realizacji procesu 
szkolenia oraz w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych                           
(Dz.U. z 2016 r.  poz. 922 z późn.zm. )  

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez Organizatora lub podmioty z nim współpracujące na 
podany nr. telefonu oraz adres e-mail zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  

 
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego syna/córki (podopiecznego) będącego pod moją opieką w zajęciach 

sportowych organizowanych przez FUNDACJĘ AKADEMIA PIŁKARSKA „JUNIOR”. 
 
 

                                               Podpisy rodziców (opiekunów prawnych)  

Białystok , dnia _______________                           _____________________          ___________________ 



  

OŚWIADCZENIE 

 

 

Ja, niżej podpisany/podpisana …............................................................................                  
na podstawie  art. 27 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych                   

(tj. Dz. U.z 2016r poz.922 z późn. zm.) wyrażam zgodę na  gromadzenie i przetwarzanie,                             

i wprowadzanie do systemów teleinformatycznych danych osobowych mojego dziecka  

 

…....................................................................................................................................... 
w celu realizacji zadań zleconych Fundacji Akademii Piłkarskiej „JUNIOR” Białystok                               

na terenie Unii Europejskiej. 
 
 

 

 

Białystok dnia …..............................                                      …........................................................... 
                  podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 

 

 

 Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie wizerunku mojego dziecka 

 

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

z możliwością oznaczenia z imienia i nazwiska na zdjęciach , nagraniach filmowych oraz wywiadach         

z jego osobą, a także możliwości publikowania wyników z jego danymi osobowymi w celach  

wykorzystanych przez prasę, radio, telewizję, jak również w celach marketingowych przez                  

Fundację Akademia Piłkarska „JUNIOR” Białystok za pośrednictwem strony internetowej i mediów 

społecznościowych bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, za pośrednictwem dowolnego 

medium. 

 

 

 

Białystok dnia …..............................                                      …........................................................... 
                  podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art.13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                         

z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektyw 95/46/WE... 

(DZ. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r,), dalej RODO, informuję, że: 

1. administratorem danych jest Fundacja Akademia Piłkarska „JUNIOR” z siedzibą                            

w Białymstoku przy ul. Zaściańskiej 40/1, 

2. mam prawo do wglądu i poprawiania treści danych osobowych i możliwości żądania 

uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wypływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

3. podanie danych jest dobrowolne, ale odnowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości realizacji zadań zleconych w ramach dotacji udzielanej przez Urząd Miasta 

Białegostoku oraz innych  zawodów sportowych .  

 

 

 

Białystok dnia …..............................                                      …........................................................... 
                  podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 










