
REGULAMIN SKŁADEK CZŁONKOWSKICH UKS MKS MDK WARSZAWA 

 

1. Uiszczanie składek uprawnia do uczestnictwa w treningach UKS MKS MDK 

Warszawa, jest obowiązkiem każdego członka UKS MKS MDK Warszawa 

2. Opiekun prawny zawodnika wybiera formę uiszczania składek: 

a. Składka miesięczna wynosi 120 zł i należy ją uiścić do 5-go dnia danego 

miesiąca 

3. Składki należy uiszczać przelewem na konta poszczególnych grup treningowych: 

91 1940 1076 3158 0533 0002 0000 – subkonto grupy juniorów 

42 1940 1076 3158 0533 0003 0000 – subkonto grupy kadetów 

90 1940 1076 3158 0533 0004 0000 – subkonto grupy młodzików 

41 1940 1076 3158 0533 0005 0000 – subkonto selekcja 

89 1940 1076 3158 0533 0006 0000 – subkonto grupy naborowe 

Tytułem: składka za imię i nazwisko zawodnika za okres: miesiąc/rok 

4. Składka miesięczna jest zryczałtowana, jej wysokość nie zależy od ilości 

treningów w miesiącu 

5. Liczba treningów w miesiącu zależy od kalendarza dni dydaktycznych wg MEN 

6. Zawodnik, który nie ma opłaconych składek członkowskich nie jest objęty 

ubezpieczeniem KLUBU 

7. Składki nadpłacone za miesiące z góry, nie podlegają zwrotowi, w przypadku 

rezygnacji osoby z członkostwa w Klubie  

8. Członek Klubu zobowiązany jest powiadomić Klub o rezygnacji z członkostwa w 

klubie drogą mailową bądź na piśmie. 

  



KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest UKS MKS MDK Warszawa. 

Państwa dane będą przetwarzane w celu 

a. Wykonania realizacji świadczeń związanych z uczestnictwem w treningach 

b. Zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika treningów 

c. informowania o aktualnościach dotyczących prowadzonych KLUB treningów 

d. informowania o ważnych wydarzeniach, zmianach oraz nowościach 

związanych z prowadzonymi przez KLUB treningami 

e. przyjmowania zgłoszeń na zajęcia sportowe, turnieje, zawody, obozy oraz 

inne imprezy okolicznościowe, 

f. bieżącego kontaktu w kwestiach dotyczących prowadzonych przez KLUB 

zajęć 

g. przygotowywania listy osób podlegających ubezpieczeniu od następstw 

nieszczęśliwych wypadków (NNW) lub ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej (OC) 

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od daty złożenia 

deklaracji KLUBU 

3. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane do Zakładów Opieki Zdrowotnej 

4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, 

usunięcia ,ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz 

prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO 

5. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgodny przed jej cofnięciem 

6. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz 

warunkiem kwalifikacji uczestnika do udziału w treningach. Są Państwo 

zobowiązani do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych jest 

brak możliwości uczestnictwa dziecka w treningach 

 

  



OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH 

OSOBOWYCH 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie 

informacyjnej oraz deklaracji klubu do celów: zapewnienia bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka w celach 

marketingowych, na publikację wizerunku mojego dziecka na stronie 

internetowej UKS MKS MDK Warszawa oraz na portalach społecznościowych UKS 

MKS MDK Warszawa 

 

 

 

 

 

Data oraz podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 


