
 

Pieczątka Klubu 

 

Deklaracja Członkowska 

Klub Jeździecki FUNDACJA BOCIANIE GNIAZDO W RUNOWIE 

 

1. Nazwisko i imię ..................................................................................................................... 

 

2. Data i miejsce urodzenia ........................................................................................................ 

 

3. Pesel: ……………….............................................................................................................. 

 

4. Miejsce zamieszkania ........................................................................................................... 

 

....................................................................  tel. ..................................................................... 

 

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków KJ FUNDACJA BOCIANIE GNIAZDO W 

RUNOWIE. Stwierdzam, że znany jest mi Statut oraz Regulamin Klubu i zobowiązuję się do 

jego przestrzegania. Deklaruję przestrzeganie decyzji władz Klubu oraz trenerów i 

instruktorów. 

Do wniosku załączam kopię aktualnego ubezpieczenia NNW sport oraz zaświadczenia 

lekarskiego o braku przeciwskazań do uprawiania jazdy konnej lub aktualną kartę zdrowia 

sportowca 

 
Oświadczam, że zapoznałam/em się i będę przestrzegać regulaminów obowiązujących w KJ FUNDACJA BOCIANIE GNIAZDO W RUNOWIE, 

mam świadomość zagrożeń wynikających z kontaktu z końmi, przystępuję do zajęć jazdy konnej na własną odpowiedzialność i  nie będę wnosić 
żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora, instruktorów/trenerów  oraz uczestników w związku z ewentualnymi nieszczęśliwymi  

zdarzeniami lub wypadkami będącymi następstwem udziału w zajęciach.. 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i wizerunku obecnie i w przyszłości przez  KJ FUNDACJA BOCIANIE GNIAZDO 

W RUNOWIE (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 ze 

zm.) – w celach związanych z działalnością i promocją KJ FUNDACJA BOCIANIE GNIAZDO W RUNOWIE 
 

 

Runowo, dn. .....................................   ................................................................ 
                 (podpis składającego deklarację) 

 

Wyrażam zgodę na przynależność do Klubu mojego dziecka, niepełnoletniego, pozostającego 

pod moją opieką. 

       .................................................................... 
         (nazwisko i imię – stopień pokrewieństwa) 

 

................................................................... 
             (podpis opiekuna prawnego) 

OŚWIADCZENIE CZŁONKA ZARZĄDU 

 Klubu Jeździeckiego FUNDACJA BOCIANIE GNIAZDO W RUNOWIE 

 

działając w imieniu Zarządu Klubu, przyjmuję/nie przyjmuję ………………………………….. 

w poczet Członków Klubu Jeździeckiego FUNDACJA BOCIANIE GNIAZDO W RUNOWIE. 

Ewentualne uwagi do wniosku:…………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Runowo, dn. .....................................   ................................................................ 
                 (podpis i pieczęć Członka Zarządu) 



Klauzula informacyjna 

(WYPEŁNIA OSOBA SPRAWUJĄCA OPIEKĘ RODZICIELSKĄ LUB PRAWNĄ) 

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y że: 

1. Wyżej wymienione dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z wykonywaniem przez Klub 

Jeździecki Fundacja Bocianie Gniazdo w Runowie z siedzibą w Runowie (KJ)  jego zadań statutowych,  

2. Odbiorcami wyżej wymienionych danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa oraz członkowie Klubu i podmioty współpracujące w ramach 

działalności statutowej i gospodarczej, 

3. Dane osobowe wskazane w zgłoszeniu deklaracji członkowskiej KJ Fundacja Bocianie Gniazdo w Runowie  

Mogą być udostępniane publicznie na stronach internetowych celem usprawnienia procedury rejestracji i 

wydania licencji oraz usprawnienia procedury organizacji zawodów jeździeckich oraz gromadzenie, 

przetwarzanie i przekazywanie między innymi do PZJ lub Ministerstwa Sportu i Turystyki, a także wprowadzanie 

do systemów teleinformatycznych danych osobowych na potrzeby realizacji i rozliczenia programów tj. zadań 

dofinansowanych ze środków publicznych. 

5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie wyżej wymienionych danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, 

jednak konieczne do realizacji celów przetwarzania wskazanych w punkcie 1. 

6. Mam prawo dostępu do treści wyżej wymienionych danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia 

zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. 

7. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie wyżej wymienionych danych osobowych wymaga jego 

złożenia w formie pisemnej. 

8. Konsekwencją niepodania wyżej wymienionych danych lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie będzie w 

szczególności niemożność uczestniczenia we współzawodnictwie sportowym w jeździectwie w jakiejkolwiek roli 

oraz wykluczenie z klubu. 

9. Wyżej wymienione dane osobowe będą przetwarzane do momentu złożenia przeze mnie wniosku o ich 

usunięcie. Usunięcie danych nastąpi w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. 

10. Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że 

przetwarzanie przez Klub Jeździecki Fundacja Bocianie Gniazdo w Runowie  wyżej wymienionych danych 

osobowych narusza przepisy RODO. 

 Wyżej podaną informację otrzymałem/am 

Miejscowość i data ………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Imię i Nazwisko osoby sprawującej opiekę rodzicielską lub prawną:……………………………………………… 

Podpis osoby sprawującej opiekę rodzicielską lub prawną ……….…………………………………………………… 

 

 

 


