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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
  

DANE OSOBOWE DZIECKA:  

 Imię i Nazwisko:  ……………………………………………………………….......... 

 Data urodzenia:  ……………………………………………………………….......... 

 Miejsce urodzenia: ……………………………………………………………….......... 

 Adres zamieszkania:  ……………………………………………………………….......... 

 PESEL:    ……………………………………………………………….......... 

 Poprzedni Klub  ……………………………………………………………….......... 

 Nazwa Szkoły:   ……………………………………………………………….......... 

 Wzrost: .................cm, rozmiar buta: ............. cm 

DANE OSOBOWE RODZICA/OPIEKUNA: 

 Imię i Nazwisko:  ……………………………………………………………….......... 

 Nr telefonu:   ……………………………………………………………….......... 

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

 

Informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka: 

 CHOROBY: 

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

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

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

 UCZULENIA: 

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

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

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

 INNE PRZECIWSKAZANIA DO PODJĘCIA TRENINGÓW: 

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

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

………………………………………………………………................................................. 
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Zgoda na przetwarzanie danych: 

o *Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dotyczących stanu zdrowia mojego 
dziecka podanych w niniejszym formularzu w związku z jego uczestnictwem w szkółce 
piłkarskiej i wydarzeniach sportowych, przez KP Warta Zawiercie z siedzibą w Zawierciu oraz 
na ich ujawnienie trenerom, partnerom, opiekunom odpowiedzialnym za wykonanie usług 
przez Klub w powyższym zakresie oraz placówkom medycznym, z którymi współpracować 
będzie Klub. 

 

o *Wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego wizerunku i wizerunku mojego dziecka 
wykonanego w związku z jego uczestnictwem w szkółce piłkarskiej i organizowanych 
wydarzeniach sportowych przez KP Warta Zawiercie z siedzibą w Zawierciu, na stronie 
internetowej KP Warta Zawiercie z siedzibą w Zawierciu, a także w katalogach, ulotkach 
i innych materiałach reklamowych lub handlowych Klubu oraz w mediach społecznościowych 
w których uczestniczy Klub. 
 

o *Wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego wizerunku i wizerunku mojego dziecka 
wykonanego w związku z jego uczestnictwem w szkółce piłkarskiej i organizowanych 
wydarzeniach sportowych przez KP Warta Zawiercie z siedzibą w Zawierciu, poprzez 
umieszczanie go na stronach internetowych, katalogach, ulotkach i innych materiałach 
reklamowych lub handlowych, a także w mediach społecznościowych przez podmioty 
współpracujące z Klubem. 
 

o * Wyrażam zgodę na otrzymywanie od KP Warta Zawiercie z siedzibą w Zawierciu drogą 
elektroniczną na wskazany przeze mnie w Formularzu adres e-mail informacji handlowych, 
w tym informacje o promocjach, ofercie, cennikach, bonusach, reklamy, dotyczące usług 
i produktów oferowanych przez Fundację, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.). 
 

o *Wyrażam zgodę na otrzymywanie od KP Warta Zawiercie z siedzibą w Zawierciu informacji 
handlowych, w tym informacje o promocjach, ofercie, cennikach, bonusach, reklamy, 
dotyczące usług i produktów oferowanych przez Fundację w drodze wiadomości SMS, MMS, 
z wykorzystaniem aplikacji WhatsApp i innych obsługiwanych przez telekomunikacyjne 
urządzenia końcowe, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.). 
 

* Zgody wymagane – zgody oznaczone symbolem * są wymagane; ich celem jest 
odpowiednio: 

a ) w przypadku zgody dot. danych o zdrowiu dziecka - zapewnienie bezpieczeństwa,  
b) w przypadku zgody dot. wizerunku – możliwość dokumentowania przez nas 
organizowanych wydarzeń,  
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c) w przypadku tzw. zgód marketingowych – umożliwienie przesyłania przez KP Warta 
Zawiercie informacji handlowych i marketingowych, abyśmy mogli Państwa zawsze na 
bieżąco informować o naszej aktualnej ofercie i promocjach lub wydarzeniach. 
 

Bez wyrażenia tych zgód nie będzie możliwe świadczenie przez nas usług na 
Państwa rzecz i na rzecz Państwa dzieci. Powyższe zgody mogą być odwołane w każdym 
czasie po zakończeniu naszej współpracy. 
 

 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 

 
Dane osobowe podane w niniejszym Formularzu zgłoszeniowym oraz w pozostałych 
dokumentach zapisowych będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem RODO przez 
Administratora danych osobowych, którym jest Klub Piłkarski Warta Zawiercie z siedzibą 
w Zawierciu, ul. Moniuszki 10, 42-400 Zawiercie, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS pod 
numerem 000430856, NIP 6492297746, Regon 243025256 

 
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Klub, przysługuje Pani/Panu oraz 
Państwa dziecku prawo dostępu do Waszych danych oraz prawo ich poprawiania a także do 
cofnięcia zgody na ich dalsze przetwarzanie, gdy przetwarzanie następuje na podstawie 
zgody. Oświadczenia w tym zakresie należy składać pod numerem telefonu 510 227 280 lub 
na adres mailowy akademia@wartazawiercie.pl albo listownie na wskazany adres siedziby 
Klubu. 
 
Szczegółowe zasady stosowane przez Klub w zakresie ochrony danych osobowych, a także 
przysługujące prawa w zw. z przetwarzaniem danych osobowych osób których dane dotyczą, 
znajdują się na stronie internetowej Klubu www.wartazawiercie.pl, pod zakładką Akademia 
oraz pod zakładką Dokumenty Zapisowe. Prosimy o zapoznanie się z tymi informacjami. 
 
 
 
 
 

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

   (Miejscowość, dnia)           (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 


