
                                                    
 

DEKLARACJA  OSOBY TRENUJĄCEJ KENDO
Klub Sportowy Ryushinkai Kendo Wrocław

Imię: ….........................................................................................................................................

Nazwisko : ....................................................................................................................................

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

Miejsce zamieszkania : ................................................................................................................

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

Telefon : ......................................................................................................................................

Telefon do najbliższej osoby  : ....................................................................................................

• Podpisując deklarację oświadczasz, że znany jest Ci regulamin klubu sportowego kendo
Ryushinkai (dostępny na stronie www.ryushinkai.pl ), w tym warunki uczęszczania na treningi
w klubie. 

• O  rezygnacji  uczestnictwa  w  treningach  kendo  w  klubie  Ryushinkai,  zawodnik  jest
zobowiązany  poinformować  pisemnie  (np.  w  formie  maila)  przedstawiciela  klubu  lub
fundacji NAMI 

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r. (RODO):

1. administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Przyjaźni Polsko-Japońskiej NAMI, z siedzibą we Wrocławiu,
ul. Legnicka 65,

2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą tylko w celu niezbędnym do prowadzenia danych zajęć na podstawie art. 6 ust
1 pkt b RODO,

3. Twoje  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  innym  podmiotom,  nie  będą  również  wykorzystywane  w  celach
marketingowych, chyba że wyraziłeś/wyraziłaś na to odrębną zgodę,

4. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Fundację NAMI,

5. posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,

6. masz prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

7. wyrażasz zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w materiałach fotograficznych i filmowych publikowanych przez
Fundację Przyjaźni Polsko-Japońskiej NAMI.

Data i podpis (w przypadku osoby niepełnoletniej podpis rodziców bądź prawnych opiekunów) 

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