DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
ZWANA DALEJ "DEKLARACJĄ"
złożona w dniu _ _. _ _. _ _ _ _ roku w Krakowie przez:

________________________________________________________________________________________________________________________________
(imię i nazwisko opiekuna, adres, dane kontaktowe)

zwanego dalej "Opiekunem", będącego opiekunem prawnym:

________________________________________________________________________________________________________________________________

zwanego dalej "Podopiecznym".

Zważywszy na to, że Fundacja Arkadiusza Głowackiego z siedzibą w Krakowie, ul. Nad Zalewem 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków - Śródmieście, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000664421, NIP 6772415595 (zwana dalej "Organizatorem") jest założycielem i organizatorem Akademii Futbolu z „Głową”, a Opiekun zamierza zapisać
Podopiecznego na Aktywności, czyli usługi związane z rozwojem sportowym dziecka świadczone przez Organizatora, które obejmują w szczególności:
organizowanie i prowadzenie zajęć piłkarskich, organizowanie wyjazdów sportowych, organizowanie zawodów sportowych i prowadzenie rejestrów
postępów szkoleniowych, organizowane w ramach swojej działalności przez Organizatora,
Opiekun podpisując i składając przedmiotową Deklarację wyraża wolę uczestnictwa Podopiecznego w ww. Aktywnościach, jednocześnie będąc świadomym,
iż podpisanie Deklaracji przez Organizatora stanowić będzie zawarcie pomiędzy Opiekunem a Organizatorem umowy o świadczenie usług na poniższych
warunkach z dniem podpisania Deklaracji przez Organizatora (zwanej dalej "Umową").

§1

Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Organizatora na rzecz Opiekuna i Podopiecznego usług związanych z rozwojem sportowym dziecka
świadczonych przez Organizatora, które obejmują w szczególności: organizowanie i prowadzenie zajęć piłkarskich, organizowanie wyjazdów sportowych,
organizowanie zawodów sportowych

§2

1.

Składka

która

przysługujące

Organizatorowi

za

usługi

świadczone

w ramach niniejszej Umowy wynosi__________ zł (słownie: _____________________________________________________ 00/100 złotych).
2.

Składka o której mowa w ustępie powyższym płatna będzie z góry, za każdy miesiąc do 10 dnia miesiąca, na konto bankowe BZWBK 27 1090 1623
0000 0001 3415 1101, w tytule przelewu podając imię i nazwisko dziecka oraz lokalizację lub za pomocą aplikacji BM Sport, do której Opiekun
otrzyma dostęp po złożeniu niniejszej Deklaracji.

3.

Nieobecność Podopiecznego na Treningach lub Aktywnościach w danym miesiącu nie zwalnia Opiekuna z obowiązku zapłaty Wynagrodzenia, o
którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu.

§3

1.

Opiekun oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem świadczenia usług, który stanowi integralną cześć niniejszej Deklaracji i Umowy oraz że
akceptuje go bez zastrzeżeń.

2.

Strony zgodnie ustalają, iż postanowienia niniejszej Deklaracji i Umowy należy odczytywać łącznie z postanowieniami ww. Regulaminu.

§4

Dla wykonywania niniejszej Umowy Opiekun podaje dane kontaktowe (telefon/email) do codziennych decyzji związanych z jej realizacją oraz adresy do
doręczeń: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................................................................

§5
1.

Strony Umowy przyjmują do wiadomości, że informacje dotyczące treści niniejszej Umowy oraz wszelkie informacje uzyskane w związku z
realizacją Umowy, w szczególności informacje handlowe, techniczne i finansowe dotyczące drugiej Strony, stanowią informacje poufne i nie
mogą być udostępniane osobom trzecim.

2.

Nie stanowią informacji poufnych informacje, które:


są lub staną się publicznie dostępne w jakikolwiek sposób bez naruszenia niniejszej umowy przez Stronę,



Strona uzyskała ze źródła innego niż druga Strona, bez naruszenia przez Stronę ani przez to źródło przepisów prawa ani żadnego
zobowiązania do zachowania poufności,



zostaną ujawnione przez Stronę po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody drugiej Strony, bądź w związku z realizacją powierzonych przez
Stronę zadań, jeżeli jest to konieczne dla ich wykonania.

3.

Każda ze Stron zobowiązuje się do wykorzystywania informacji poufnych zgodnie z ich przeznaczeniem, wynikającym ze świadczonych w
ramach Umowy usług. Strony zobowiązują się do nie ujawniania bez zgody drugiej Strony jakichkolwiek informacji dotyczących treści
Umowy oraz uzyskanych w związku z Umową i dotyczących drugiej Strony, co nie obejmuje realizacji działań podjętych w wykonaniu
niniejszej Umowy, zgodnie z jej postanowieniami.

4.

Strony zobowiązują się do nie ujawniania bez zgody drugiej Strony jakichkolwiek informacji dotyczących treści Umowy oraz uzyskanych w
związku z Umową i dotyczących drugiej Strony.

5.

Odstępstwa od obowiązku zachowania poufności są limitowane przypadkami przewidzianymi prawem.

6.

W przypadku żądania Informacji przez organ lub inny podmiot do tego uprawniony na mocy obowiązujących przepisów prawa każda ze
Stron jest zobowiązana niezwłoczne, nie później niż w terminie 2 dni, poinformować o tym ustnie oraz pisemnie drugą Stronę.

7.

Powiadomienie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym powinno mieć miejsce przed udostępnieniem informacji uprawnionemu
organowi lub innemu podmiotowi, a także wskazywać zakres żądanych informacji.

8.

Postanowienia ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu nie mają zastosowania do sytuacji, w których uprzednie powiadomienie Strony jest
zabronione na mocy obowiązujących przepisów prawa lub decyzji organu lub innego podmiotu żądającego.

9.

Postanowienia ustępów powyższych obowiązują w okresie obowiązywania niniejszej Umowy oraz bezterminowo po jej rozwiązaniu lub
wygaśnięciu.

§6
Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne lub niemożliwe do zastosowania, nie uchybia to ważności i skuteczności
innych postanowień Umowy, a Strony w drodze negocjacji doprowadzą do zawarcia aneksu do Umowy, którego treść będzie odpowiadała jej celowi i
jednocześnie będzie jak najbardziej zbliżona do intencji wyrażonych w postanowieniu uznanym za nieważne lub niemożliwe do zastosowania.

§7
1.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

2.

Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania Umowy Strony rozstrzygać będą polubownie w drodze wzajemnych
negocjacji. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory podlegają orzecznictwu Sądu Powszechnego właściwego ze względu na siedzibę
Organizatora.

3.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

4.

Deklarację i Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Niniejszym, działając w imieniu Organizatora, potwierdzam skuteczne zawarcie Umowy z Opiekunem na powyższych warunkach:

______________________

______________________

______________________

Data, miejscowość

Podpis opiekuna

Podpis Organizatora

______________________

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
ZWANA DALEJ "DEKLARACJĄ"
złożona w dniu _ _. _ _. _ _ _ _ roku w Krakowie przez:

________________________________________________________________________________________________________________________________
(imię i nazwisko opiekuna, adres, dane kontaktowe)

zwanego dalej "Opiekunem", będącego opiekunem prawnym:

________________________________________________________________________________________________________________________________

zwanego dalej "Podopiecznym".

Zważywszy na to, że Fundacja Arkadiusza Głowackiego z siedzibą w Krakowie, ul. Nad Zalewem 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków - Śródmieście, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000664421, NIP 6772415595 (zwana dalej "Organizatorem") jest założycielem i organizatorem Akademii Futbolu z „Głową”, a Opiekun zamierza zapisać
Podopiecznego na Aktywności, czyli usługi związane z rozwojem sportowym dziecka świadczone przez Organizatora, które obejmują w szczególności:
organizowanie i prowadzenie zajęć piłkarskich, organizowanie wyjazdów sportowych, organizowanie zawodów sportowych i prowadzenie rejestrów
postępów szkoleniowych, organizowane w ramach swojej działalności przez Organizatora,
Opiekun podpisując i składając przedmiotową Deklarację wyraża wolę uczestnictwa Podopiecznego w ww. Aktywnościach, jednocześnie będąc świadomym,
iż podpisanie Deklaracji przez Organizatora stanowić będzie zawarcie pomiędzy Opiekunem a Organizatorem umowy o świadczenie usług na poniższych
warunkach z dniem podpisania Deklaracji przez Organizatora (zwanej dalej "Umową").

§1

Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Organizatora na rzecz Opiekuna i Podopiecznego usług związanych z rozwojem sportowym dziecka
świadczonych przez Organizatora, które obejmują w szczególności: organizowanie i prowadzenie zajęć piłkarskich, organizowanie wyjazdów sportowych,
organizowanie zawodów sportowych

§2

4.

Składka

która

przysługujące

Organizatorowi

za

usługi

świadczone

w ramach niniejszej Umowy wynosi__________ zł (słownie: _____________________________________________________ 00/100 złotych).
5.

Składka o której mowa w ustępie powyższym płatna będzie z góry, za każdy miesiąc do 10 dnia miesiąca, na konto bankowe BZWBK 27 1090 1623
0000 0001 3415 1101, w tytule przelewu podając imię i nazwisko dziecka oraz lokalizację lub za pomocą aplikacji BM Sport, do której Opiekun
otrzyma dostęp po złożeniu niniejszej Deklaracji.

6.

Nieobecność Podopiecznego na Treningach lub Aktywnościach w danym miesiącu nie zwalnia Opiekuna z obowiązku zapłaty Wynagrodzenia, o
którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu.

§3

3.

Opiekun oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem świadczenia usług, który stanowi integralną cześć niniejszej Deklaracji i Umowy oraz że
akceptuje go bez zastrzeżeń.

4.

Strony zgodnie ustalają, iż postanowienia niniejszej Deklaracji i Umowy należy odczytywać łącznie z postanowieniami ww. Regulaminu.

§4

Dla wykonywania niniejszej Umowy Opiekun podaje dane kontaktowe (telefon/email) do codziennych decyzji związanych z jej realizacją oraz adresy do
doręczeń: …………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................................................

§5
10. Strony Umowy przyjmują do wiadomości, że informacje dotyczące treści niniejszej Umowy oraz wszelkie informacje uzyskane w związku z
realizacją Umowy, w szczególności informacje handlowe, techniczne i finansowe dotyczące drugiej Strony, stanowią informacje poufne i nie
mogą być udostępniane osobom trzecim.
11. Nie stanowią informacji poufnych informacje, które:


są lub staną się publicznie dostępne w jakikolwiek sposób bez naruszenia niniejszej umowy przez Stronę,



Strona uzyskała ze źródła innego niż druga Strona, bez naruszenia przez Stronę ani przez to źródło przepisów prawa ani żadnego
zobowiązania do zachowania poufności,



zostaną ujawnione przez Stronę po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody drugiej Strony, bądź w związku z realizacją powierzonych przez
Stronę zadań, jeżeli jest to konieczne dla ich wykonania.

12. Każda ze Stron zobowiązuje się do wykorzystywania informacji poufnych zgodnie z ich przeznaczeniem, wynikającym ze świadczonych w
ramach Umowy usług. Strony zobowiązują się do nie ujawniania bez zgody drugiej Strony jakichkolwiek informacji dotyczących treści
Umowy oraz uzyskanych w związku z Umową i dotyczących drugiej Strony, co nie obejmuje realizacji działań podjętych w wykonaniu
niniejszej Umowy, zgodnie z jej postanowieniami.
13. Strony zobowiązują się do nie ujawniania bez zgody drugiej Strony jakichkolwiek informacji dotyczących treści Umowy oraz uzyskanych w
związku z Umową i dotyczących drugiej Strony.
14. Odstępstwa od obowiązku zachowania poufności są limitowane przypadkami przewidzianymi prawem.
15. W przypadku żądania Informacji przez organ lub inny podmiot do tego uprawniony na mocy obowiązujących przepisów prawa każda ze
Stron jest zobowiązana niezwłoczne, nie później niż w terminie 2 dni, poinformować o tym ustnie oraz pisemnie drugą Stronę.
16. Powiadomienie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym powinno mieć miejsce przed udostępnieniem informacji uprawnionemu
organowi lub innemu podmiotowi, a także wskazywać zakres żądanych informacji.
17. Postanowienia ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu nie mają zastosowania do sytuacji, w których uprzednie powiadomienie Strony jest
zabronione na mocy obowiązujących przepisów prawa lub decyzji organu lub innego podmiotu żądającego.
18. Postanowienia ustępów powyższych obowiązują w okresie obowiązywania niniejszej Umowy oraz bezterminowo po jej rozwiązaniu lub
wygaśnięciu.

§6
Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne lub niemożliwe do zastosowania, nie uchybia to ważności i skuteczności
innych postanowień Umowy, a Strony w drodze negocjacji doprowadzą do zawarcia aneksu do Umowy, którego treść będzie odpowiadała jej celowi i
jednocześnie będzie jak najbardziej zbliżona do intencji wyrażonych w postanowieniu uznanym za nieważne lub niemożliwe do zastosowania.

§7
5.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

6.

Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania Umowy Strony rozstrzygać będą polubownie w drodze wzajemnych
negocjacji. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory podlegają orzecznictwu Sądu Powszechnego właściwego ze względu na siedzibę
Organizatora.

7.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

8.

Deklarację i Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Niniejszym, działając w imieniu Organizatora, potwierdzam skuteczne zawarcie Umowy z Opiekunem na powyższych warunkach:

______________________

______________________

______________________

Data, miejscowość

Podpis opiekuna

Podpis Organizatora

______________________

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG
Fundacja Arkadiusza Głowackiego z siedzibą w Krakowie, ul. Nad Zalewem 1, wpisana do rejestru

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków - Śródmieście, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000664421, NIP 6772415595,
jest założycielem i organizatorem Akademii Futbolu z „Głową” na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.

1.

Definicje:



Organizator - Fundacja Arkadiusza Głowackiego z siedzibą w Krakowie, ul. Nad Zalewem 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków - Śródmieście, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000664421, NIP 6772415595;



Podopieczny - dziecko w wieku do 18 roku życia, którego Opiekun zgłasza do udziału w realizowanych przez Organizatora Aktywnościach;



Aktywności - usługi związane z rozwojem sportowym dziecka świadczone przez Organizatora w ramach zawartej z Opiekunem, w wyniku wspólnego
podpisania Deklaracji, umowy o świadczenie usług, które obejmują w szczególności: organizowanie i prowadzenie zajęć piłkarskich, organizowanie
wyjazdów sportowych, organizowanie zawodów sportowych



Opiekun - rodzic lub inny podmiot upoważniony na podstawie ustawy do działania w imieniu i na rzecz Podopiecznego;



Deklaracja - formularz zgłoszeniowy dziecka, który podpisany zarówno przez Opiekuna, jak i Organizatora stanowi dokument umowy o świadczenie usług



Strony - Organizator i Opiekun;



Regulamin - niniejszy Regulamin Świadczenia Usług;



Treningi - podstawowa Aktywność organizowana przez Organizatora, w której uczestniczą Podopieczni;



Sezon - okres organizowania Aktywności liczony od września każdego roku.



Umowa - umowa o świadczenie usług zawarta pomiędzy Organizatorem i Opiekunem w wyniku wspólnego podpisania Deklaracji.

pomiędzy Stronami;

II. Warunki uczestnictwa Podopiecznego w Aktywnościach
1.

Warunkiem udziału Podopiecznego w Aktywnościach jest uprzednie przedłożenie przez Opiekuna:

2.

Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 musi być przedkładane przez Opiekuna każdorazowo przed rozpoczęciem każdego Sezonu. W przypadku

1.1 oświadczenie, iż nie są mu znane żadne przeciwwskazania do udziału Podopiecznego w Aktywnościach.

rozpoczęcia udziału Podopiecznego w Aktywnościach w trakcie Sezonu, musi ono zostać przedłożone przed pierwszą obecnością Podopiecznego.
3.

W razie braku oświadczenia Opiekuna, o których mowa w powyższym ustępie Organizator odmawia udziału Podopiecznego w Aktywnościach, co nie
zwalnia Opiekuna z obowiązku zapłaty umówionej pomiędzy Stronami składki.

III. Zasady organizowania Aktywności
1.

Podstawę do organizowania Aktywności przez Organizatora jest podpisana przez Strony Deklaracja.

2.

Organizator organizuje Aktywności dla Podopiecznych w różnych kategoriach wiekowych, przy czym każdorazowo podział na poszczególne

3.

Organizator do świadczenia usług i organizowania Aktywności korzysta z usług podwykonawców oraz osób trzecich, posiadających odpowiednie

grupy wiekowe ustalany jest przez Organizatora, który bierze pod uwagę liczbę zgłoszeń oraz wiek Podopiecznych.

kwalifikacje.
4.

Organizator organizuje Treningi w miejscu wskazanym uprzednio Opiekunowi, zgodnie z harmonogramem, doręczanym Opiekunowi w formie
elektronicznej, który może być aktualizowany, w zależności od potrzeb.

5.

Organizator na potrzeby organizowania Aktywności posiada swoją stronę na portalu www.bmsport.pl.

6.

Opiekun zobowiązany jest do utworzenia profilu Podopiecznego w portalu BM Sport.

7.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Treningu, przy czym postara się poinformować o tym Opiekuna za pośrednictwem portalu BM
Sport lub drogą mailową oraz telefoniczną (SMS).

8.

Podopieczny w czasie wszystkich Aktywności (w szczególności meczów, turniejów i eventów) organizowanych przez Organizatora ubrany musi
być w oficjalny strój Organizatora, który Opiekun jest zobowiązany zakupić w ciągu dwóch miesięcy od daty podpisania Deklaracji.

IV. Prawa do wizerunku Podopiecznego
1.

Na

podstawie

art.

81

ust.

1

ustawy

z

dnia

4

lutego

1994

r.

o

prawie

autorskim

i prawach pokrewnych Opiekun wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie wizerunku Podopiecznego w formie audiowizualnej oraz fotografii
cyfrowej i analogowej w ramach Aktywności oraz rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku Podopiecznego bez ograniczeń
terytorialnych i czasowych poprzez umieszczanie na stronach internetowych Organizatora oraz podmiotów z nim powiązanych, a także
podmiotów współpracujących, na nośnikach typu citylight, billboard, plakat, folder, ulotka itp., w gazetach, telewizji i Internecie bez obowiązku
uzyskania odrębnej akceptacji w ramach działalności Organizatora.

2.

Niniejsza zgoda Opiekuna dotyczy wszelkich nagrań audiowizualnych oraz fotografii z udziałem Podopiecznego wykonanych na zlecenie
Organizatora oraz podmiotów współpracujących w związku z Aktywnościami oraz obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie
wykonanych nagrań audiowizualnych oraz zdjęć.

3.

Opiekun wyraża zgodę na przeniesienie praw, o których mowa w niniejszej umowie, na podmioty trzecie. Jednocześnie Opiekun wyraża
wyłączną, bezpłatną zgodę na rejestrację Aktywności w formie fotograficznej oraz audiowizualnej, dla potrzeb dokumentacyjnych Organizatora
oraz podmiotów współpracujących oraz na wykorzystanie przez Organizatora oraz podmioty współpracujące zarejestrowanych materiałów do
celów promocyjnych i reklamowych, w ramach prowadzonej przez Organizatora oraz podmioty współpracujące działalności gospodarczej na
następujących polach eksploatacji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

4.

utrwalania jakąkolwiek techniką niezależnie od systemu, formatu i standardu na wszelkich nośnikach,



zwielokrotniania jakąkolwiek techniką m.in. audiowizualną, magnetyczną, cyfrową i optyczną,



wprowadzania do obrotu, w zakresie obrotu egzemplarzami, na których utwory utrwalano-wprowadzania od obrotu, użyczania lub najmu egzemplarzy,



publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie, kinie,
ekranach LCD),



wprowadzania do pamięci komputera i/lub sieci multimedialnej i rozpowszechniania w sieci multimedialnej, w tym w Internecie,



publicznego wykonania lub publicznego odtwarzania, wyświetlania, nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej (w
jakimkolwiek systemie lub technologii) przez stację naziemną,



nadawania za pośrednictwem satelity (w jakimkolwiek systemie lub technologii) wraz z prawem do retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz sieciach
kablowych,



nadawania za pomocą platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych (w jakimkolwiek systemie lub technologii),



równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania) przez inną organizację telewizyjną (min. za pośrednictwem platform cyfrowych oraz sieci
kablowych, w jakimkolwiek systemie bądź technologii),



publikacji w Internecie

V. Wynagrodzenie Organizatora
Wysokość, termin oraz sposób zapłaty wynagrodzenia Organizatora określone są w Deklaracji.

VI. Okres obowiązywania Umowy, wypowiedzenie i rozwiązanie Umowy
1.

Umowa zawierana jest na czas określony, do dnia osiągnięcia przez Podopiecznego pełnoletniości.

2.

Zarówno Organizatorowi, jak i Opiekunowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze

3.

Organizatorowi przysługuje dodatkowo prawo do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia w razie zalegania Opiekuna z zapłatą wynagrodzenia, o którym

skutkiem na ostatni dzień kolejnego miesiąca.

mowa w pkt. V za dwa pełne okresy płatności.
4.

Opiekunowi przysługuje prawo do zawieszenia składki na okres jednego miesiąca w czasie wakacji szkolnych (lipiec – sierpień). Opiekun zobowiązany jest
do poinformowania o tym fakcie Organizatora przed rozpoczęciem się danego okresu rozliczeniowego.

……………………………………………….
podpis opiekuna

Treść regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na oficjalnej stronie Organizatora www.akademiazglowa.pl

Kraków, dnia _ _ . _ _. _ _ _ _
AKADEMIA FUTBOLU Z „GŁOWĄ”
ul. Nad Zalewem 1
30-235 Kraków
1. dane osobowe opiekuna/ów prawnego:
___________________________________________________________________________________________
2. dane osobowe dziecka (imię, nazwisko, data urodzenia):
___________________________________________________________________________________________

OŚWIADCZENIE o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych mojego dziecka oraz moich - jako opiekuna prawnego dziecka, które
podałem/podałam, na wypełnionej przeze mnie deklaracji członkowskiej z dnia ________________, która po podpisaniu przez reprezentanta założyciela Akademii
piłkarskiej - Fundacji Arkadiusza Głowackiego, stanowić będzie podstawę do świadczenia na rzecz moją i mojego dziecka usług związanych z rozwojem sportowym
dziecka, które obejmować będą w szczególności:
1. organizowanie i prowadzenie zajęć piłkarskich,
2. organizowanie wyjazdów sportowych,
3. organizowanie zawodów sportowych,
Ww. dane osobowe wykorzystywane mogą być w zakresie realizacji zawartej przez Strony, w wyniku wspólnego podpisania deklaracji członkowskiej, umowy o
świadczenie usług na warunkach określonych w przedmiotowej deklaracji oraz regulaminie świadczenie usług.
Oświadczam, iż zgodnie realizacją 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 „RODO”) zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana o tym, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Fundacja Arkadiusza Głowackiego z siedzibą w Krakowie, NIP: 6772415595, REGON: 36662720900000, KRS:
0000664421, ul. Nad Zalewem 1, 30 - 235 Kraków,
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: biuro@akademiazglowa.pl
3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) Art. 6 pkt.1 a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b) Art. 6 pkt.1 b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
c) Art. 6 pkt.1 c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz
podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia
przetwarzają dane osobowe w zbiorach Administratora.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie
wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo
udostępnienia danych, prawo do poprawiania danych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do żądania usunięcia danych osobowych
(tzw. prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych
Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta
między stronami umowa.
12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
________________________________
podpis opiekuna prawnego

