
Pola wypełnia klub: 

BIESZCZADZKI KLUB SPORTOWY LESTUR  

ul. BIEASZCZADZKA 7, 38-600 Lesko 

NIP: 6881301525, TEL. 531 961 999 
Numer konta bankowego: 48 8642 1012 2003 1217 5491 0001 

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

Oświadczam, że w pełni akceptuję treść  postanowień  Statutu Bieszczadzkiego Klubu Sportowego Lestur. 

Wyrażam wolę postępowania zgodnie z zawartymi w nim zasadami i zgłaszam chęć przystąpienia do Klubu 

Sportowego. Jednocześnie zobowiązuję się do regularnego opłacania składek członkowskich.  

Wypełnia osoba kandydująca (PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE, DRUKOWANYMI LITERAMI)  

Imię: ............................................. Nazwisko: ............................................................................. 

Data i miejsce urodzenia: …........................................................................................................  

Adres zamieszkania: Ulica: .....................................................................................................  

Kod pocztowy:..................................................... Miejscowość: ............................................  

Telefon: ............................................................... e-mail: ……………………………………  

 

       ..................................................     .................................................. 
                    (miejscowość i data)                                                                             (podpis członka) 

 

…………………………………………………  
                    (podpis rodzica, opiekuna prawnego)  

Wpłaty należy dokonywać terminowo do 10 każdego miesiąca na konto bankowe klubu. W tytule przelewu należy wpisać: 

„imię i nazwisko uczestnika”, „nazwa grupy pływackiej”, „składka członkowska za miesiąc: ……” 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW 

Oświadczam, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału dziecka w zajęciach nauki pływania i 

innych zajęciach sportowo-rekreacyjnych prowadzonych przez Bieszczadzki Klub Sportowy Lestur.  

 

     .…………………..………….……                                 ……………………...……………....…... 

                   (miejscowość i data)                                                                        (podpis rodzica, opiekuna prawnego) 

 

Wypełnia Zarząd Bieszczadzkiego Klubu Sportowego  

Data przyjęcia w poczet członków: 

 

Lesko, dnia ..................................................... 

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

                (Prezes) 

Nazwa grupy: 

……………

…..… 

Nr: 

….

.… 



BIESZCZADZKI KLUB SPORTOWY LESTUR  

ul. BIEASZCZADZKA 7, 38-600 Lesko 

NIP: 6881301525, TEL. 531 961 999 
Numer konta bankowego: 48 8642 1012 2003 1217 5491 0001 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Podstawa Prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46NVE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

INFORMUJEMY, ŻE PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: 

1. Administratorem danych osobowych jest Bieszczadzki Klub Sportowy LESTUR z siedzibą ul. Bieszczadzka 7, 38-600 

Lesko. 

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Bieszczadzki Klub Sportowy LESTUR 

z siedzibą ul. Bieszczadzka 7, 38-600 Lesko. 

3. Dane osobowe (zawarte w deklaracji członkowskiej) przetwarzamy w celu: 

o członkostwa w BKS Lestur,  

o realizacji celów statutowych BKS Lestur,  

o zgłoszenia zawodnika oraz jego udziału w różnego rodzaju zawodach pływackich. 

4. Podstawowe dane identyfikacyjne oraz wizerunek mogą być udostępniane w celu  

o prawidłowej realizacji procesu szkoleniowego,  

o promocji i działań marketingowych,  

o prowadzenia strony internetowej www.lestur.bcrw.pl,  

o prowadzenia profilu Facebook BKS Lestur,  

o podania do wiadomości publicznej osiągnięć zawodnika na zawodach pływackich różnego typu,  

o realizacji umów sponsorskich. 

5. Dane osobowe nie są udostępniane żadnym odbiorcom, z wyjątkiem organów i instytucji uprawnionych do tego na 

podstawie szczególnych przepisów prawa. Dane osobowe są chronione z najwyższą starannością i zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.  

6. Dane osobowe przechowujemy przez czas członkostwa w BKS Lestur, cofnięcia zgody lub ustalenia, że się 

zdezaktualizowały.  

7. W każdym momencie istnieje możliwość.  

o dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,  

o sprostowania (poprawiania) swoich danych,  

o usunięcia danych  

o prawa do wniesienia sprzeciwu i cofnięcia zgody wobec przetwarzania i udostępniania danych osobowych - 

cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

Twojej zgody przed jej wycofaniem.  

o wniesienia skargi do organu nadzorczego,. 

 

 

………………………  …………………………………………   ……………………………     ………………………….. 

   (Miejscowość, data)                  (Imię i Nazwisko)                              (Podpis członka)             (Podpis Opiekuna Prawnego) 


