
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Klub 

Sportowy Alpino Katowice z siedzibą w Katowicach, ul. Baranowicza 8, nr KRS 0000247086 w 

celu prowadzenia dokumentacji rozwoju sportowego: członków klubu, zawodników i uczestników 

zajęć sportowych. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych, w tym 

na otrzymywanie informacji drogą sms i telefoniczną, na podstawie ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. Zm.) 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną i na podstawie 

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr. 144 poz. 1204 

z późn. zm.) 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku oraz wizerunku mojego dziecka do celów 

związanych z promocją Klubu, w tym w szczególności na: fotorelacje w prasie, portalach i stronach 

internetowych, zamieszczanie w galeriach zdjęć, reprodukcje na: ulotkach, plakatach, 

zaproszeniach, naklejkach, banerach, stronach internetowych, w galeriach zdjęć oraz wszelkich 

innych materiałach promocyjnych tu niewyszczególnionych.  

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 

poprawiania. 
 

Klauzula informacyjna. 

„Klub Sportowy Alpino Katowice z siedzibą w Katowicach 40-668, ul. Baranowicza 8, jako 

administrator danych osobowych, informują Pana/ Panią, iż: 

podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu uzyskania statusu klubowicza; 

posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania; 

dane osobowe będą przechowywane przez okres członkostwa w klubie, a następnie 

archiwizowane; 

ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;” 
 


