
Klub Kolarski 24h

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA /2021/

Ja, niżej podpisany/a
......................................................................................................................................

imię/imiona oraz nazwisko (DRUKOWANYMI literami)

......................................................................
numer PESEL

zamieszkały/a

Poczta  ...........................................................................         Kod …..... -  ….............................................................

Ulica  ..............................................................................         Nr domu/mieszkania .................................................

Telefon ...........................................................................         e-mail ..........................................................................

Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania Klubu.
Zobowiązuję się do przestrzegania zasad zawartych w Statucie Klubu (dostępnego na stronie www.kk24h.pl  i

w siedzibie Klubu) oraz uchwalonych przez Klub uchwałach.
Ponadto akceptuję wszystkie poniższe oświadczenia i deklaracje!: 
1. Dokonuję dobrowolnie wpłaty „wpisowego”  na konto Klubu Kolarskiego 24h,  na zasadach ustalonych przez władze

Klubu, zawartych w Uchwale - do wglądu w siedzibie Klubu, (wpłata wpisowego nie podlega zwrotowi).
2. Deklaruję opłacać składkę członkowską ustaloną przez władze Klubu, maksymalnie do  30 listopada na rok następny,

(wpłata składki nie podlega zwrotowi).
3. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Członków Zarządu i Komisji  Rewizyjnej wiadomości typu:  SMS, MMS, email i

innych form komunikacji dotyczących spraw Klubu, do chwili ustania mojego członkostwa.
4. Wyrażam zgodę na  publikowanie mojego wizerunku,  wypowiedzi  i  pomysłów w materiałach przechowywanych,  w

dokumentacji papierowej oraz elektronicznej na stronach www klubu bez obowiązku powiadomienia o tym fakcie przez Klub i
bez pobierania wynagrodzenia majątkowego.

5. Zobowiązuję się do prawidłowego podawania nazwy klubu „KK24h” podczas zawodów oraz godnego reprezentowania
barw Klubu.

6. Zobowiązuję się do występowania w zawodach i oficjalnych treningach ogłoszonych przez Zarząd Klubu, w barwach
klubowych, (stroju).

7. Zobowiązuję się do zwrotu kosztów poniesionych przez Klub na moją osobę oraz zwrotu stroju klubowego i sprzętu
otrzymanego z Klubu w momencie przerwania kariery sportowej w środku „sezonu” (od 15 grudnia do 30 października roku
następnego).

8. Oświadczam, że  nie posiadam, żadnych przeciwwskazań lekarskich do uprawiania kolarstwa i jestem świadom
zagrożeń zdrowia i życia jakie stwarza czynne uprawianie kolarstwa i starty w wyścigach kolarskich oraz, że nie będę rościł
żadnych pretensji do Klubu Kolarskiego 24h w przypadku utraty zdrowia czy życia.

9. Oświadczam, że nie jestem członkiem innego klubu kolarskiego, nie współpracuję i nie będę współpracował z innym
klubem kolarskim do chwili ustania mojego członkostwa w Klubie Kolarskim 24h.

10. Zobowiązuję  się  do  przestrzegania  wyłącznie  na  własną  odpowiedzialność  Prawa  o  Ruchu  Drogowym podczas
poruszania się rowerem po drogach publicznych w trakcie treningów indywidualnych i grupowych organizowanych przez Klub.

11. Zobowiązuję  się  do  uiszczenia  na  konto  Klubu  Kolarskiego  24h  opłaty  manipulacyjnej  w  wysokości  3000zł (trzytysiącezł)  w
momencie rezygnacji z członkostwa w trakcie trwania sezonu (od 15 grudnia do 30 października roku następnego).

12. UDZIELAM KLUBOWI LICENCJI NA STATUTOWE WYKORZYSTANIE ZDJĘĆ MOJEGO AUTORSTWA NA CZAS NIEOKREŚLONY.

...............................................................................................                ...............................................................................................
             data i czytelny podpis kandydata                                                                     data wpływu do członka Zarządu

...............................................................................................                ...............................................................................................
 data i czytelny podpis RODZICA* / PRAWNEGO OPIEKUNA*                                          przyjęty w poczet członków

     (*w przypadku kandydata niepełnoletniego)                                                          data/podpis członka/członków Zarządu
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DEKLARACJA CZŁONKOWSKA „KK24h” /2021/
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY REALIZOWANY WOBEC CZŁONKÓW KLUBU

Zgodnie z art. 13 RODO (Rozporządzenia 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) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Klub Kolarski 24h z siedzibą w Czarnowcu nr
4, 07-411 Rzekuń. Pod w.w. Adresem można skontaktować się we wszystkich sprawach związanych z
przetwarzaniem  swoich  danych  osobowych,   w  szczególności  w  zakresie  wykonywania  przez
Panią/Pana przyznanych Pani/Panu na mocy RODO uprawnień.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na następujących podstawach:
a) art.  6 ust.  1 lit.  a RODO – w przypadku gdy poda Pani/Pan dane dodatkowe wykraczające poza
zakres  wskazany  
w zgłoszeniu, dotyczy to również zgody na przetwarzanie wizerunku;
b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu realizacji umowy dotyczącej udziału w wydarzeniu.
c)  art.  6  ust.  1  lit.  c  RODO  –  w  celu  spełnienia  przepisów  prawa  dotyczących  m.in.  archiwizacji
dokumentacji.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) podmioty, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, które
świadczą dla administratora usługi z zakresu m.in. doradztwa prawnego, doradztwa informatycznego lub
obsługi rejestracji na wydarzenia;
b)  organy i  inne  podmioty,  w  tym podmioty publiczne,  uprawnione  do  uzyskania  Pani/Pana danych
osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane:
a)  wyłącznie  podmiotom,  którym  Administrator,  na  podstawie  przepisów  prawa  ma  obowiązek  je
udostępnić,  
w szczególności: policji;  sądowi; prokuraturze.
5. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej, jak również nie będzie wykorzystywać danych do celów innych niż te,
dla których zostały pierwotnie zebrane. 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez następujące okresy czasu: 
a)  20 lat  –  dotyczy to danych osobowych pozyskanych w procesie zgłoszeniowym, bez względu na
formę  rejestracji.  Po  wskazanym  okresie  dane  osobowe  będą  podlegały  brakowaniu,  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami prawa zatwierdzonymi przez Archiwum Państwowe;
b)  dożywotnio  –  dotyczy  to  danych  osobowych  uczestników  w  zakresie  imienia,  nazwiska,  roku
urodzenia lub kategorii  wiekowej,  czasu /  osiągniętego wyniku.  Dane te będą traktowane jako dane
historyczne;
c) do chwili wycofania zgody – dotyczy to danych w zakresie wizerunku.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo: 
a) cofnięcia zgody w przypadku podania dodatkowych danych
b) dostępu do danych osobowych; 
c) prawo do sprostowania danych osobowych; 
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Wskazane powyżej żądania mogą być wnoszone pisemnie na adres: Klub Kolarski 24h, Czarnowiec 4,
07-411 Rzekuń, bądź na email: klubkolarski24h@gmail.com
8.  W przypadku, gdy Pani/Pana zdaniem przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych
osobowych  narusza  przepisy  prawa,  ma  Pani/Pan  prawo  do  wniesienia  skargi  do  organu
nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
9.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym,  jednakże ich
niepodanie uniemożliwia członkostwo w Klubie Kolarskim 24h.
10.  W stosunku do Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje
opierające się na profilowaniu.

........................................................................................................................................................
 Akceptuję postanowienia RODO

data i czytelny podpis KANDYDATA - RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA (w przypadku kandydata niepełnoletniego)
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