
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
BOKS 

DANE DZIECKA 

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

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

Miejsce urodzenia: ………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania:  

Ulica: …………………………………………………………………………………….. 

Numer domu: …………………………..   Numer mieszkania: ……………………… 

Kod pocztowy: ……… - …………… Miejscowość: …………………………..………  

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

Telefon:  ………………………………………………………………….. 

OŚWIADCZENIE 

Wyrażam zgodę na udział w zajęciach organizowanych przez TS STAL.  
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z postanowieniami regulaminu. 
Oświadczam, że nie istnieją żadne przeciwskazania zdrowotne do mojego 
udziału w tych zajęciach.  

………………………………………….         …………………………………………. 
                   (miejsce i data)             (podpis uczestnika) 

UL. TECHNIKÓW 4B 41-403 CHEŁM ŚLĄSKI

W CHEŁMIE ŚLĄSKIM 

TS STAL



OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Drogi Kliencie, Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27  kwietnia 
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) dalej RODO informuję, że: 
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Towarzystwo Sportowe 

„STAL” Chełm Śląski w Chełmie Śląskim z siedzibą 41-403 Chełm Śląski, 
ul. Techników 4B; 

2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy 
dotyczącej organizacji i realizacji zajęć z boksu oraz ewaluacji, kontroli, 
monitoringu i  sprawozdawczości usług sportowych realizowanych przez 
TS STAL w Chełmie Śląskim; 

3. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty 
uprawnione do  uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 
prawa; 

4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy oraz przez 
okres 5 lat od jej zakończenia; 

5. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo 
do cofnięcia zgody; 

6. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa. 

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym i ma charakter 
obowiązkowy. Konsekwencją niepodania danych jest: brak możliwości 
zawarcia umowy 

Zapoznałem/am się z w/w informacjami dotyczącymi udostępnionych przeze 
mnie danych osobowych oraz wyrażam zgodę na wykorzystywanie 
i przetwarzanie danych osobowych w celach  wyżej wymienionych. 
Wyrażam zgodę na przekazywanie danych osobowych dot. numeru telefonu 
oraz adresu e-mail. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane 
osobowe całkowicie dobrowolnie.  
Oświadczam ponadto, że zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana 
o  przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych i możliwości ich 
poprawiania, a także o prawie wycofania zgody na przekazywanie tych danych 
w każdym czasie. 

………………………………………….         …………………………………………. 
                   (miejsce i data)             (podpis uczestnika) 

UL. TECHNIKÓW 4B 41-403 CHEŁM ŚLĄSKI



ZGODA 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na upowszechnianie mojego wizerunku 
z  imprez sportowych organizowanych przez TS „STAL” Chełm Śląski w celu 
umieszczenia ich na stronie Klubu oraz mediach społecznościowych.  

………………………………………….         …………………………………………. 
                   (miejsce i data)             (podpis uczestnika) 

ZGODA 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany w  formularzu 
adres poczty elektronicznej informacji o imprezach i projektach organizowanych 
przez TS STAL w Chełmie Śląskim oraz treści marketingowych w formie 
newslettera wysyłanych przez TS STAL w Chełmie Śląskim w imieniu własnym 
i jego kontrahentów. 

………………………………………….         …………………………………………. 
                   (miejsce i data)             (podpis uczestnika) 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH 
OSOBOWYCH 

Drogi Kliencie, informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest 
Towarzystwo Sportowe „STAL” Chełm Śląski w Chełmie Śląskim z siedzibą 
41-403 Chełm Śląski ul. Techników 4B. Twoje dane osobowe przetwarzane będą 
w celu upowszechniania Twojego wizerunku z imprez sportowych 
organizowanych przez TS „STAL” Chełm Śląski w celu umieszczenia ich na 
stronie Klubu oraz mediach społecznościowych jak również przesyłania na 
podany w  formularzu adres poczty elektronicznej informacji o imprezach  
projektach organizowanych przez TS STAL w Chełmie Śląskim oraz treści 
marketingowych w formie newslettera wysyłanych przez TS STAL w Chełmie 
Śląskim w imieniu własnym i jego kontrahentów. Informujemy, że:  

UL. TECHNIKÓW 4B 41-403 CHEŁM ŚLĄSKI



• Masz prawo w dowolnym momencie wycofać niniejszą zgodę, przy czym jej 
wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem.  

• Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
a także prawo do przenoszenia danych.  

• Dane osobowe będą przechowywane do momentu, aż wycofają Państwo 
swoją zgodę.  

• Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa.  

• Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.  
• Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości otrzymywania 

informacji o imprezach i projektach organizowanych przez TS STAL 
w Chełmie Śląskim. 

• Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) / art. 
9 ust. 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą 
przetwarzane na podstawie Twojej zgody.  

Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią powyższej informacji i jest ona 
dla mnie zrozumiała.  

………………………………………….         …………………………………………. 
                   (miejsce i data)             (podpis uczestnika) 

UL. TECHNIKÓW 4B 41-403 CHEŁM ŚLĄSKI


