
Klub Kibiców (Nie)Pełnosprawnych Kielce 

kknkielce@gmail.com 

tel.: 507064976  lub    884807518 

 

Fundacja DOGadanka 
fundacjadogadanka.org.pl          

KRS 0000571030 NIP 6572919084 Regon 362233028 

Miejscowość, data:………………………  

Deklaracja dla opiekuna/przewodnika członka Klubu Kibiców (Nie)Pełnosprawnych KIELCE 

 

Imię i nazwisko*…………………………………………………………………............  

Adres*…………………………………………………………………………………… 

PESEL* _ _ _ _ _ _ _ _ _ _           Numer telefonu* _ _ _ _ _ _ _ _ _  E-Mail*: ………………………….. 

(*podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych 

z działalnością Klubu Kibiców (Nie)Pełnosprawnych KIELCE). 

 Deklaruję chęć bycia opiekunem/przewodnikiem członka Klubu Kibiców (Nie)Pełnosprawnych KIELCE 

(zwanego dalej również KKNKielce)  

 Oświadczam, że:  

□ zapoznałem(am) się z Regulaminem Kibiców (Nie)Pełnosprawnych KIELCE   

□ popieram działalność Kibiców (Nie)Pełnosprawnych KIELCE   

□ zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Kibiców (Nie)Pełnosprawnych KIELCE   

Podpis deklarującego ………….………………………..  

 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych: 

 Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym 

formularzu przez Fundację DOGadanka z siedzibą w Woli Kopcowej do nawiązania kontaktu z 

opiekunem/przewodnikiem członka KKNKielce w celach informacyjnych związanych z 

działaniem KKNKielce. 

  TAK  NIE  

 Zgadzam się na powierzenie moich danych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez 

Fundację DOGadanka podmiotom odpowiedzialnym za wydawanie biletów na imprezy 

sportowe, kulturalne, turystyczne, w których wyrażę chęć udziału. 

  TAK  NIE  



Klub Kibiców (Nie)Pełnosprawnych Kielce 

kknkielce@gmail.com 

tel.: 507064976  lub    884807518 

 

Fundacja DOGadanka 
fundacjadogadanka.org.pl          

KRS 0000571030 NIP 6572919084 Regon 362233028 

 Zgadam się na publikację i rozpowszechnianie przez Fundację DOGadanka wizerunku na 

potrzeby prowadzonej przez KKNKielce działalności, zarówno w formie fotografii jak i nagrań 

video, wykonanych w związku z prowadzoną działalnością w każdej formie, bez ograniczeń 

czasowych i terytorialnych, nieodpłatnie i za pośrednictwem dowolnego medium, w 

szczególności poprzez zamieszczanie na stronie internetowej Fundacji pod adresem 

www.fundacjadogadanka.org.pl oraz w mediach społecznościowych lub w materiałach 

promujących KKNKielce Fundację DOGadanka.  

 TAK  NIE  

__________________________________________________ (data i czytelny podpis członka) 

 

W przypadku opiekunów/przewodników nieletnich - wyrażenie zgody rodzica 

 Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

_______________________ (imię i nazwisko) zamieszczonych w niniejszym formularzu przez 

Fundację DOGadanka z siedzibą w Woli Kopcowej do nawiązania kontaktu z 

przewodnikiem/opiekunem członka KKNKielce w celach informacyjnych związanych z 

działaniem KKNKielce. 

  TAK  NIE  

__________________________________________________ (data i czytelny podpis członka) 

 

 

Ogólna klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) –zwanym dalej RODO − informujemy, że:  

1. Administratorem Pana/Pani lub Pana/Pani dziecka danych osobowych jest Fundacja DOGadanka z 

siedzibą w Woli Kocowej ul. Letniskowa 30, wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000571030. Z administratorem danych można 

kontaktować się telefonicznie (tel. 507064976, 884807518) lub mailowo:dogadanka@onet.pl)  

http://www.fundacjadogadanka.org.pl/
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2. Pana/Pani lub Pana/Pani dziecka dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody 

(art. 6 ust. 1 pkt a RODO) wyłącznie w celu:  

a) członkostwa w Klubie Kibiców (Nie)Pełnosprawnych KIELCE  

b) prowadzenia zapisów na mecze i imprezy biletowane   

3. Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt. a RODO, dla zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania 

danych osobowych wskazujemy okres przechowywania danych osobowych: dane osobowe będą 

przetwarzane przez czas Pani/Pana członkostwa w KKNKIELCE  

4. Przysługuje Pani/Panu: 

 a) prawo dostępu do swoich danych/ danych osobowych dziecka oraz otrzymania ich kopii;  

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych / danych osobowych dziecka;  

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;  

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

 e) prawo do przenoszenia danych;  

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:  

a) wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych / danych osobowych dziecka. Cofnięcie 

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

Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem;  

b) żądania od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych w przypadku cofnięcia 

członkostwa - na zasadach określonych w art. 17 RODO 

Zapoznałam/łem się, przyjęłam/ąłem do wiadomości i akceptuję powyższe własnoręcznym 

podpisem. 

 

 

 

 


