
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 
KLUBU KARATE TRADYCYJNEGO CZĘSTOCHOWA

….……………………………………………………………………………………………………
Nazwisko   Imię        Data i miejsce urodzenia

………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania (z kodem pocztowym) Telefon

………………………………………………………………………………………………………………………………
Zawód      Miejsce pracy/ szkoły

REGULAMIN
Klubu Karate Tradycyjnego Częstochowa

• Klub Karate Tradycyjnego Częstochowa jest zrzeszony w Polskim Związku Karate Tradycyjnego.
• Rok szkoleniowy rozpoczyna się w miesiącu wrześniu, a kończy w miesiącu czerwcu.
• Przy zapisie do klubu obowiązuje opłata wpisowa w wysokości …………………………….
• Opłata  członkowska  pobierana  jest  za  miesiące  objęte  szkoleniem:  kwartalnie  lub  miesięcznie.

Wysokość opłaty może ulec zmianie decyzją Zarządu Klubu. Opłaty miesięczne należy dokonywać
do dnia 15 każdego miesiąca, kwartalnie do dnia 15 pierwszego miesiąca kwartału.

• Niedotrzymanie terminu spowoduje wykluczenie z zajęć.
•  W przypadku absencji na treningach wynoszącej 3 tygodnie lub dłużej (choroba, wyjazd lub inne

przypadki losowe) obowiązuje ulgowa opłata członkowska  w wysokości 50% za 1 miesiąc.
• Klub Karate Tradycyjnego Częstochowa zapewnia salę do treningu oraz wykwalifikowaną kadrę

instruktorską.
• Klub Karate Tradycyjnego Częstochowa nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w

szatni (rzeczy wartościowe należy pozostawić w domu lub zabierać ze sobą na salę).
• Każdy  instruktor  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  zajęć  w  ustalonych  dniach  i  godzinach  

z wyjątkiem ferii, świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku odwołania treningu
przez  instruktora  z  powodu choroby,  wyjazdu  na  zawody,  na  szkolenie  lub  z  innych  przyczyn,
uczestnik  tych  zajęć  ma  prawo  do  udziału  w  zajęciach  w  innej  sekcji  w  dowolnie  wybranym
terminie.

• Wszystkich członków Klubu Karate Tradycyjnego Częstochowa obowiązuje ubezpieczenie się od
następstw NW na treningach.

• Sprawy nie ujęte niniejszym regulaminem reguluje statut Klubu Karate Tradycyjnego Częstochowa.

Oświadczam,  że  zapoznałem(-am)  się  z  regulaminem  Klubu  Karate  Tradycyjnego  Częstochowa  
i zobowiązuję się do jego przestrzegania, co stwierdzam własnoręcznym podpisem.

Deklaruję składkę członkowską miesięczną/kwartalną w wysokości …………………...zł.

Częstochowa, dnia………………… ………...………………………..
podpis

(podpis rodziców w przypadku niepełnoletnich)



Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Szanowni Państwo,

spełniając obowiązek informacyjny zgodnie z Rozporządzeniem 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 (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) informujemy o 
przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich to się odbywa z dniem 25 maja 2018 roku.

1. Informacja o administratorze danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest KLUB KARATE TRADYCYJNEGO CZĘSTOCHOWA, Nadrzeczna 58 / 16, 42-200 
Częstochowa, Polska 

2. Sposób skontaktowania się z KKT CZĘSTOCHOWA w sprawie ochrony danych

 W sprawie ochrony danych można kontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: janusz.barczynski@wp.pl lub telefonicznie pod 
numerem 604086347

3. Cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawę prawną przetwarzania oraz prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora 
lub przez stronę trzecią

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z wypełnieniem deklaracji członkowskiej (uzyskaniem członkostwa w KKT CZĘSTOCHOWA), 
złożeniem wniosku, wypełnionym formularzem, w ramach korzystania przez Państwa ze stron internetowych, serwisów, w tym zapisywanych w 
plikach cookies, jak i w trakcie członkostwa w KKT CZĘSTOCHOWA, rozpatrzeniem wniosku, są zbierane będą przetwarzane w następujących 
celach:

-działań związanych ze statutem KKT CZĘSTOCHOWA;

– współpracy KKT CZĘSTOCHOWA z podmiotami wspierającymi klub (min.: partnerzy, sponsorzy, komórki administracji publicznej)

-udostępnienia firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać ewentualne przesyłki do Państwa,

-udostępnienia podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa

-niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na
Państwa pisma i wnioski,

4.Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zleceń, w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe członkostwo KKT 
CZĘSTOCHOWA.

Pozyskaliśmy od Państwa następujące kategorie danych osobowych:

- imię, nazwisko, datę urodzenia,pesel, dane teleadresowe, adresy email, telefony

- zawód,miejsce pracy, szkoły/przedszkola,

5. Posiadane dane osobowe będą przechowywane przez:

-okres działalności klubu ,

-przepisy prawa, które mogą obligować klub do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości),

6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

– prawo dostępu do danych osobowych, które dotyczą Pani/Pana (Państwa dziecka);

– prawo do sprostowania danych;

– prawo do usunięcia danych, z ograniczeniem dokumentacji przetwarzanej zgodnie z prawem;

– prawo do ograniczenia przetwarzania;

– prawo do przenoszenia danych;

– prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli uważają Państwo, iż przetwarzanie i przechowywanie 
danych przez Klub Karate Tradycyjnego Częstochowa narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 roku. 

Informujemy również Państwa, że KKT Częstochowa dokłada wszelkich starań, aby zapewnić możliwe środki ochrony danych osobowych przed ich 
przypadkowym bądź umyślnym zniszczeniem, utratą, ujawnieniem lub też wykorzystaniem, zgodnie z przepisami prawa.

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

(podpis)

https://poczta.wp.pl/k/#

