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DEKLARACJA UCZESTNICTWA W KLUBIE JUNIORA NA ROK 2022 

Dane osobowe: 

I. Dziecka/Małoletniego 

1. Imię i nazwisko:………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Data urodzenia:……................................................................................................................................. 

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

4. Adres e-mail, nr telefonu:……….............................................................................................................................. 

 

II. Rodzica/Opiekuna prawnego 

1. Imię i nazwisko:……................................................................................................................................................ 

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

3. Adres e-mail, nr telefonu:……................................................................................................................................. 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO 

Oświadczam, że jako ustawowy przedstawiciel dziecka:……….……………………………………………………………………………… 

wyrażam zgodę na przystąpienie i udział w zajęciach Klubu Juniora organizowanych przez Tyski Klub Golfowy oraz 

w zawodach na które zostanie powołany. Jednocześnie zobowiązuję się do zapoznania i przestrzegania przez 

Juniora Regulaminu korzystania z Driving Range w Tychach i Regulaminu korzystania z Boiska do Golfa oraz 

zarządzeń klubu. Równocześnie zobowiązuje się do wniesienia opłat członkowskiej do TGK i PZG oraz juniorskiej 

składki rocznej. 

 

Oświadczam, że brak jest przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach nauki gry w golfa oraz w zawodach 

sportowych. Stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uprawianie sportu, co potwierdzam poprzez dołączone 

zaświadczenie lekarskie. W przypadku zaistnienia ograniczeń niezwłocznie poinformuję o tym Trenera lub Zarząd 

Klubu. 

Wyrażam zgodę na udział w zajęciach na polach golfowych i obozach sportowych  z opiekunami, organizowanych 

w ramach zajęć Klubu Juniora. 

1) Wyrażam zgodę na podstawie art. 9 ust. 2 lit a RODO, na przetwarzanie przez Administratora – Stowarzyszenie Tyski Klub 

Golfowy,  danych osobowych dotyczących zdrowia dziecka do celów związanych z działalnością Klubu Juniora, w szczelności 

zapewnienia bezpieczeństwa dziecka.  

 TAK              NIE    

2) Wyrażam zgodę na używanie przez Stowarzyszenie Tyski Klub Golfowy automatycznych systemów wywołujących, 

telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celach przesyłania informacji takich jak: informacji o wydarzeniach, promocjach 

na polach golfowych, działalności Administratora oraz wszelkich innych powiadomień związanych z uczestniczeniem w Klubie 

drogą mailową.  

 TAK              NIE    
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3) Wyrażam zgodę na udostepnienie danych dziecka, moich danych (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) przez 

Stowarzyszenie Tyski Klub Golfowy do Polskiego Związku Golfa (Al. Jerozolimskie 65/79, pok. 3211, 00-697 Warszawa) w celach 

związanych z członkostwem w Polskim Związku Golfa.  

 TAK              NIE    

 

4) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz  81 ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wyrażam 

zgodę na utrwalanie oraz publikację wizerunku, głosu (film), imienia, nazwiska, informacji o osiągnięciach  dziecka przez 

Stowarzyszenie Tyski Klub Golfowy (dalej jako „Administrator”) do celów promocyjnych Administratora, informowania o 

osiągnięciach członków klubu. 

Zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie; obejmuje wszelkie formy publikacji, za 

pośrednictwem dowolnego medium, w tym w szczególności: publikację wizerunku (głosu)  zarejestrowanego na zdjęciach / 

filmach podczas różnych wydarzeń organizowanych przez różne grupy i podmioty, działalności prowadzanej przez 

Administratora w mediach:  

- Internecie (strony www Administratora; portale społecznościowe Administratora: Facebook, Instagram),  

- materiałach informacyjnych / promocyjnych Administratora oraz na terenie prowadzenia działalności przez Administratora.  

Wizerunek (głos) może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu / filmu dowolną techniką, np. 

kadrowania i kompozycji, zgoda obejmuje utrwalanie, opracowanie, obróbkę (w tym zestawianie, przycinanie itp.), powielenie 

(w formie elektronicznej i drukowanej) bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub 

ogólnie uznanych za nieetyczne. 

 TAK              NIE 

    

Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

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

(miejscowość, data)                                                                 (podpis rodzica lub opiekuna) 

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Tyski Klub Golfowy z siedzibą w Tychach, ul. Boczna 4, 43-100 Tychy, 

kontakt e-mail: kontakt@tyskigolf.pl, nr KRS 0000327985, zwane dalej Administratorem.  

2. Pani/Pana dane / dane dziecka będą przetwarzane w celu:  

a. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratora w związku z prowadzeniem działalności, wypełnianiem swoich 

celów statutowych, w szczególności na podstawie przepisów prawa o stowarzyszeniach  (w tym dotyczących sprawozdawczości 

merytorycznej i finansowej, informowania o zebraniach organów statutowych Administratora, prowadzenia dokumentacji 

członkowskiej), księgowych, podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); w zakresie danych osobowych tzw. 

szczególnej kategorii dotyczących zdrowia (o ile będziemy je przetwarzać podstawą będzie zazwyczaj Pani/Pana zgoda – art. 9 

ust. 2 lit. a RODO); 

b. jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę, w celach kontaktu drogą e-mail, przesyłania informacji handlowych, marketingowych, w 

szczególności, informacji o wydarzeniach, promocjach na polach golfowych, działalności Administratora oraz wszelkich innych 

powiadomień związanych z uczestniczeniem w Klubie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz zgoda wyrażana w oparciu 

o przepisy szczególne);  

c. dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych i windykacyjnych w związku z prowadzoną działalnością, składkami 

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

d. udostępniania danych osobowych do Polskiego Związku Golfa, w celach związanych z uczestniczeniem w Polskim Związku Golfa, 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;  

e. publikowania wizerunku / innych danych w celach promocyjnych, informowania o osiągnięciach członka klubu na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 

f. wewnętrznych celów administracyjnych Administratora, w tym: statystyki, komunikacji i raportowania wewnętrznego 

Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

g. ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności przez Administratora poprzez zapewnienie bezpieczeństwa 

informatycznego, z zakresu ochrony danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  

3. Przysługuje Pani/Panu prawo:  dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych; 

prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych; prawo do usunięcia danych; prawo ograniczenia 

przetwarzania; prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych); cofnięcia zgody na przetwarzanie 

danych osobowych  

(Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem). Pełna treść obowiązku informacyjnego jest dostępna na naszej stronie www: https://tyskigolf.pl 


