
 

 

 

 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO „KLUBU 100” 

UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „CENTRUM” PSZCZYNA 

 

 

…………………………………………….………………………………………………… 
(imię i nazwisko, nazwa firmy) 

 

Zamieszkały/a (siedziba firmy) ………………………………………………………………………………………. 
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu) 

 

Dane kontaktowe ……………………………………………………………………………………………………………… 
(e-mail, nr telefonu) 

 

Niniejszym przystępuję do grona „Klubu 100” Uczniowskiego Klubu Sportowego 

„CENTRUM” Pszczyna i zobowiązuje się do opłacania miesięcznej składki na cele 

statutowe w wysokości ………………… słownie: …………………………………………………………………. 

począwszy od ………………………………………………………. przez co najmniej 12 miesięcy, 

przekazywanej na podany poniżej rachunek bankowy w terminie do 10. dnia każdego 

miesiąca. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin „Klubu 100” 

Uczniowskiego Klubu Sportowego „CENTRUM” Pszczyna. 

TAK/NIE - Wyrażam zgodę na upublicznienie mojego imienia i nazwiska (nazwy firmy) 

na oficjalnej stronie internetowej www.posir.pszczyna.pl oraz wyrażam zgodę na 

wyczytanie mojego imienia i nazwiska (nazwy firmy) podczas ligowych spotkań 

zespołu seniorek Uczniowskiego Klubu Sportowego „CENTRUM” Pszczyna 

rozgrywanych w hali POSiR w Pszczynie jako członka „Klubu 100”.  

………………………………        …………………………………………………………… 

(numer deklaracji)        (czytelny podpis) 

 

 

 

http://www.posir.pszczyna.pl/


 

 

Wpłaty w ramach programu „Klub 100” 

Uczniowski Klub Sportowy "CENTRUM" Pszczyna 

ul. Zamenhofa 5a, 43-200 Pszczyna e-mail: centrum@posir.pszczyna.pl 

NIP: 6381775071. REGON: 241450883. 

Nr konta: 53 2030 0045 1110 0000 0243 3560 z dopiskiem „Klub 100 - 

darowizna na cele statutowe, imię i nazwisko”. 

 

Klauzula informacyjna – obowiązek informacyjny RODO 

Informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UKS „Centrum” Pszczyna z siedzibą w 

Pszczynie przy ulicy Zamenhofa 5a, 43-200 Pszczyna. 

2. Kontakt do Inspektora ochrony danych drogą mailową na adres: iodpusz@wp.pl 

3. Celem zbierania danych jest przystąpienie do „Klubu 100” UKS „Centrum Pszczyna. Podstawa 

prawna przetwarzania danych to art.6 ust.1 lit. a RODO. 

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i 

przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo 

do wniesienia skargi do organu nadzorczego, t.j. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne celem przystąpienia do „Klubu 100” UKS 

„Centrum” Pszczyna. 

6. Odbiorcami danych mogą być również instytucje upoważnione z mocy prawa. 

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

9. Dane osobowe identyfikacyjne (imię i nazwisko, adres zamieszkania) będą przetwarzane przez 

okres 5 lat od ustania członkostwa w „Klubie 100” UKS „Centrum” Pszczyna. 
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