
DEKLARACJA OSOBY TRENUJĄCEJ KENDO / IAIDO

Stowarzyszenie Fudoshinkan Kendo / Iaido

Imię: .......................................................................................................................................

Nazwisko: ..............................................................................................................................

Data i miejsce urodzenia: .......................................................................................................

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

Adres e-mail: ..........................................................................................................................

Telefon: ..................................................................................................................................
.

Telefon osoby kontaktowej w nagłych wypadkach: ...............................................................

Podpisując deklarację, oświadczasz, że:

- zapoznałeś/aś się ze Statutem i Regulaminem Stowarzyszenia Fudoshinkan Kendo / Iaido
(dostępnymi na stronie www.kendo-iaido.pl), w tym z warunkami uczestnictwa w treningach
w Fudoshinkan, i akceptujesz je,

-  wyrażasz  zgodę  na  udostępnianie  swojego  wizerunku do  celów  promocji,  relacji  
i sprawozdawczości z aktywności w Fudoshinkan,

- Twój stan zdrowia pozwala Ci na udział w treningach w Fudoshinkan,

- zapoznałeś/-aś się z klauzulą informacyjną RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Fudoshinkan Kendo / Iaido informuje, że:

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Fudoshinkan Kendo / Iaido (odtąd Fudoshinkan)  
w Tarnowskich Górach, ul. Ks. Henryka Renka 11 F.

2) Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach organizacyjnych na potrzeby prawidłowej organizacji  zajęć na
podstawie  art.  6  ust.  1  b  RODO,  art.  9  ust.  2  oraz  na  podstawie  art.  6  ust.  1  a  RODO na  potrzeby  promocji  i
relacjonowania aktywności Fudoshinkan. Podanie danych osobowych związanych z organizacją zajęć jest warunkiem
uczestnictwa.  Odmowa podania danych będzie się  wiązała z  odmową zapisania na zajęcia  przez Fudoshinkan.  W
przypadku danych przetwarzanych na podstawie  zgody  ich  podanie  jest  dobrowolne.  Przetwarzane dane nie  będą
używane do automatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą profilowane.

3)  Twoje  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  innym  podmiotom  oraz  nie  będą  wykorzystywane  w  celach
marketingowych.

4) Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z kategorią archiwalną. W zakresie przetwarzania objętym zgodą
dane będą przetwarzane do jej wycofania.

5) Każdy uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych, może swoje dane sprostować oraz może zażądać
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych. W przypadku wyrażenia zgody uczestnik zajęć ma prawo
wycofać ją w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

6)  Jeśli  uważasz,  że  Twoje  dane  przetwarzane  są  niezgodnie  z  prawem,  masz  prawo  wnieść  skargę  do  organu
nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, nr telefonu
infolinii: 606-950-000.

Ponadto Fudoshinkan informuje, że nie zapewnia członkom ubezpieczenia zdrowotnego. Sugerujemy jednak nabycie
ubezpieczenia we własnym zakresie.

Data  i  podpis  (w  przypadku  osoby  niepełnoletniej  podpis  rodziców  bądź  opiekunów
prawnych)

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