
 

 

 

Ustka dnia ..................................  

 

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

(zawodnik CSW Opty Ustka) 

 
Ja niżej podpisany(a)................................................................................ 

proszę o przyjęcie mnie na członka Centrum Sportów Wodnych OPTY 

Ustka.  

Znane mi są postanowienia statutu, regulaminu, Kodeksu Etyki Młodego 

Żeglarza, cele i zadania Klubu.  

Zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa w życiu Klubu oraz 

przestrzegania uchwał, statutu i postanowień władz Klubu.  

 

Pamiętam, że: 

 

Woda jest żywiołem i nigdy nie wiem, co wydarzy się za chwilę. W czasie 

treningów nie zbliżam się do wody bez założonej i zapiętej kamizelki. 

 

W czasie treningów będę wykonywać wszystkie polecenia trenera, 

bosmana oraz Komandora Klubu. 

 

 

 

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

( własnoręczny podpis)  

 

 
DECYZJA ZARZĄDU CSW OPTY USTKA 

Uchwałą Zarządu Klubu nr ........................ z dnia ...................................  

postanowiono ........................................... kandydata w poczet członków CSW OPTY.  

 

 

http://optyustka.pl/wp-content/uploads/2016/03/zal_uchwalanr6.pdf#page=1
http://optyustka.pl/wp-content/uploads/2016/03/zal_uchwalanr6.pdf#page=1
http://optyustka.pl/wp-content/uploads/2016/03/zal_uchwalanr6.pdf#page=2
http://optyustka.pl/wp-content/uploads/2016/03/zal_uchwalanr6.pdf#page=2


 

 
 

Ustka, dnia ................................................ 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 

My niżej podpisani rodzice (opiekunowie prawni)  

 

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

(imię i nazwisko kandydata, stopień pokrewieństwa) 

 

urodzonego(ej) dnia ...................................  

 

zezwalamy na przyjęcie w poczet członków CSW OPTY Ustka, uprawianie 

żeglarstwa i ponosimy z tego tytułu wszelkie konsekwencje.  

 

Świadomi odpowiedzialności prawnej i materialnej przyjmujemy 

odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień Statutu CSW OPTY Ustka 

przez  

 

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

(stopień pokrewieństwa, imię i nazwisko)  

 
DANE OSOBOWE ZAWODNIKA 

 

Imię i nazwisko .......................................................................................  

PESEL .......................................................................................  

Aktualny adres zamieszkania 

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

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

Nr telefonu (opiekunów) ........................................................................................  

 

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

( podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

 

 



 
Ustka, dnia ................................................ 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 
Nieodpłatnie wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Centrum Sportów Wodnych OPTY 

Ustka, mojego wizerunku lub członków klubu, w imieniu których podpisywałem deklarację 

członkowską, w sprawozdaniach, publikacjach i w Internecie w celach statutowych  

i promocyjnych Administratora danych.  

 

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a przed podpisaniem niniejszej zgody, że: 

1. Administratorem danych osobowych (wizerunku) stanie się Centrum Sportów Wodnych 

OPTY Ustka, ul. Westerplatte 19B, 76-270 Ustka, kontakt@optyustka.pl. 

2. Cel przetwarzania danych: wykorzystanie wizerunku w sprawozdaniach, publikacjach i w 

Internecie w celach statutowych i promocyjnych Administratora danych zgodnie z RODO 

oraz Zasadami Przetwarzania Danych Osobowych CSW OPTY Ustka. 

3. Podstawa przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych), zwane RODO. 

4. Wizerunek będzie udostępniany odbiorcom danych za pośrednictwem publikacji i 

Internetu a także sprawozdań przygotowywanych dla instytucji, urzędów i firm 

przekazujących środki finansowe na działalność statutową klubu. 

5. Wyrażenie zgody na wykorzystywanie wizerunku jest dobrowolne.  

6. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu wycofania zgody. 

7. Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa dostępu do danych osobowych dotyczących 

mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. 

8. Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

9. Jestem świadomy o przysługującym mojej osobie prawie do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Zostałem poinformowany, że podane przeze mnie dane nie będą podlegać 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

 

Zapoznałem / zapoznałam się z treścią w/w klauzuli informacyjnej oraz zrozumiałem / 

zrozumiałam jego treść. 

 

 
………………………………………………………….. 

Data i podpis osoby wyrażającej zgodę 


