
Klub Sportowy Bumeikan 

Imię i Nazwisko PESEL

Imiona rodziców

Adres zamieszkania: ul.                                              Kod pocztowy                      Miasto

Tel. kontaktowy                                             E-mail

Tel. kontaktowy                                             E-mail

Karta zgłoszeniowa do sekcji:

      Aikido         Iaido         Jodo

Ja niżej podpisany/a                                                                 , proszę o przyjęcie mnie/ na  mojego  dziecka  (podopiecznego) 
członka zwyczajnego Klubu Sportowego Bumeikan. Zobowiązuję się do postępowania zgodnie z postanowieniami statutu,   
przestrzegania uchwał i postanowień władz  Klubu  oraz dbania o dobre imię Klubu. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie ww. danych zgodnie z klauzulą zamieszczoną na drugiej stronie zgłoszenia.   

Data i podpis 

  Pozwolenie dla osoby niepełnoletniej na uczestniczenie w treningach Aikido / Akrobatyki / Iaido / Jodo*

Ja

wyrażam zgodę na uczestnictwo w treningach mojego podopiecznego/ mojej podopiecznej

(imię i nazwisko)

Data i podpis prawnego opiekuna osoby niepełnoletniej

     Akrobatyka

Data i miejsce urodzenia

Zdrowie:

Przebyte ważne operacje i zabiegi

Uszkodzenia ciała (złamania, zwichnięcia)

Przebyte ciężkie choroby

Alergie

Uczulenia na leki

Pobierane leki

Inne istotne informacje dot. zdrowia, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo osoby zgłaszanej lub innych osób: 

Uchwałą Zarządu 

przyjęto w/w osobę na Członka Klubu Sportowego Bumeikan 

Podpis i pieczęć

z dnia        



Warunki członkostwa:
1. Członkiem Klubu Sportowego Bumeikan może być każdy, kto złoży prośbę o przyjęcie.
2. Osoby poniżej 18 roku życia zobowiązane są do przedstawienia pisemnej zgody rodziców (bądź prawych
    opiekunów) na podjęcie przez podopiecznego treningów w Klubie Sportowym Bumeikan.
3. O przyjęciu do Klubu decyduje Zarząd.
4. Członek Klubu zobowiązany jest do przestrzegania “Regulaminu opłat składek członkowskich”.  Osoby 

5. Członek Klubu zobowiązany jest do przestrzegania “Regulaminu zajęć” sekcji, do której należy. Osoby     
nie przestrzegające tegoż Regulaminu decyzją Zarządu Klubu mogą zostać skreślone z listy członków Klubu. 

nie przestrzegające tegoż Regulaminu mogą nie zostać dopuszczeni do uczestnictwa w zajęciach a w 
wypadkach rażącego naruszenia Regulaminu decyzją Zarządu Klubu mogą zostać skreślone z listy członków Klubu. 

6.  Członek Klubu zobowiązany jest do postępowania zgodnie ze statutem.

W  związku  z  rozpoczęciem  stosowania  z  dniem  25  maja  2018  r.  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  uchyleniu  dyrektywy  95/46/WE  
(ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych,  dalej:  RODO)  informujemy,  iż  na podstawie  art.  13.  RODO  od  
dnia  25  maja  2018  r.  będą  Pani/Panu  przysługiwały  określone  poniżej  prawa  związane  z  przetwarzaniem  
Pani/Pana/Podopiecznego  danych  osobowych  przez Klub Sportowy Bumeikan.

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Klub Sportowy Bumeikan z siedzibą w Katowicach, ul.      
B.Prusa 38c/24,  adres  e-mail: info@bumeikan.pl.

2.  W Klubie wyznaczony  został  Inspektor  Ochrony  Danych,  z  którym  można  skontaktować  się  pod  
adresem  e-mail: inspektor@bumeikan.pl.

3. Klub Sportowy Bumeikan przetwarza  Pani/Pana/Podopiecznego  dane  osobowe  w  celu  realizacji  zadań  
statutowych na podstawie statutu Klubu, ustawy o Pożytku Publicznym i o Wolontariacie, innych obowiązujących 
przepisów prawa oraz stosowanych przepisów  wykonawczych.

4. W  związku  z  przetwarzaniem  danych  w  celu  wskazanym  w  pkt.  3,  Pani/Pana/Podopiecznego  dane  
osobowe  mogą być  udostępniane  tylko  uprawnionym  odbiorcom  lub  kategoriom  odbiorców  danych  
osobowych w uzasadnionych  przypadkach  na  podstawie  odpowiednich  przepisów  prawa  lub  umowy.

5. Pani/Pana/Podopiecznego  dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  ramach  dokumentacji  prowadzonej  
przez Klub przez  okres  niezbędny  do  realizacji  celów przetwarzania wskazanych  w  pkt.  3,  lecz  nie  krócej  niż  
okres  wskazany  w  przepisach  o  archiwizacji.

6. W związku  z  przetwarzaniem  przez klub Sportowy Bumeikan Pani/Pana/Podopiecznego danych 
osobowych,  przysługuje  Pani/Panu  prawo  do:
· dostępu  do  treści  danych,  na  podstawie  art.  15  RODO  z  zastrzeżeniem,  że  udostępniane  dane  osobowe  
nie  mogą  ujawniać  informacji  niejawnych,  ani  naruszać  tajemnic  prawnie  chronionych;
· sprostowania  danych,  na  podstawie  art.  16  RODO;
· usunięcia  danych, na  podstawie  art.  17  RODO,  przetwarzanych  na  podstawie  Pani/Pana zgody;  w  
pozostałych  przypadkach,  w  których  Klub przetwarza  dane  osobowe  na  podstawie  przepisów  prawa,  dane  
mogą  być  usunięte  po  zakończeni u  okresu  archiwizacji;
· ograniczenia  przetwarzania  danych, na  podstawie  art.  18  RODO;
· wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzanych  danych  na  podstawie  art.  21  RODO,  z  zastrzeżeniem,  że  nie  
dotyczy  to  przypadków,  w  których Klub posiada uprawnienie  do przetwarzania  danych  na  podstawie  przepisów  
prawa.

7. W przypadkach uznania,  iż  przetwarzanie  przez  Klub Sportowy Bumeikan Pani/Pana/Podopiecznego danych  
osobowych  narusza  przepisy  RODO,  przysługuje  Pani/Panu  prawo  do  wniesienia  skargi  do  organu  
nadzorczego,  o  którym  mowa  w  art.  51  RODO.

8. Dane Pani/Pana/Podopiecznego nie  będą  podlegały  profilowaniu.

9. Podanie danych osobowych w niniejszej Karcie Zgłoszeniowej ma charakter dobrowolny, niemniej jest 
warunkiem koniecznym do rozpatrzenia przez Zarząd Klubu Sportowego Bumeikan kandydatury osoby 
zainteresowanej przystąpieniem w poczet członków Klubu Sportowego Bumeikan. 

KLAUZULA  INFORMACYJNA
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