
 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 
  

 
 

1. Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Data i miejsce urodzenia…………………………………………………………………………………………………………. 

3. Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Pesel dziecka ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Numer telefonu dziecka (jeśli posiada)……………………………………………………………………………………. 

6. Numer legitymacji szkolnej (jeśli posiada) ………………………………………………………………………………. 

7. Nazwa, adres szkoły/przedszkola oraz klasa/grupa ..…………………………………………………………….... 

8. Charakterystyka dziecka (mocne strony i słabe strony osobowości, stan zdrowia dziecka) 

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

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

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

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

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

9. Kontakt do rodziców lub opiekunów prawnych:  

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych ……………………………………………………….………… 

Telefon kontaktowy ……………………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

.……………………………………………………………………. 

podpis rodzica/opiekuna 

 

 



 

 

 

 

 

 

ZGODY I OŚWIADCZENIA  
RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW: 

 

Wyrażam zgodę na przystąpienie i uczestnictwo mojego dziecka w organizowanych przez Diamond 
Football Academy zajęciach/treningach, jak również w zawodach i turniejach sportowych. 

Wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych mojego dziecka w bazie danych Diamond 
Football Academy. 

Oświadczam, iż zapoznałem/łam się z Regulaminem Diamond Football Academy zamieszczonym na 
stronie internetowej www.apndiamond.pl w zakładce DOKUMENTY 

Wyrażam zgodę na fotografowanie oraz filmowanie podczas zajęć i wyjazdów Diamond Football 
Academy oraz wykorzystanie wizerunku mojego dziecka do celów promujących pracę DFA - zdjęcia, 
filmy grupowe umieszczane m.in. na stronie internetowej DFA, portalach społecznościowych, 
mediach 
 
Wyrażam zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną materiałów promocyjnych DFA*, informacji o 
planowanych wyjazdach* oraz wszystkich niezbędnych informacji o zmianach  
w funkcjonowaniu DFA. 
 

 
Oświadczam, iż stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestnictwo w zajęciach sportowych, 
wyjazdach, zawodach sportowych, jest mi znane ryzyko związane z uprawianiem sportu, jak również, 
iż podałem/am wszystkie informacje na temat stanu zdrowia mojego dziecka. 

 
Oświadczam, że mam świadomość ryzyka związanego z możliwością wystąpienia kontuzji, mimo 
najwyższej dbałości przestrzegania zasad bezpieczeństwa przez prowadzących zajęcia.  

 
………………………………………………. 

Data i podpis rodzica-opiekuna 

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na udział mojego dziecka w wycieczkach, półkoloniach, 
spotkaniach integracyjnych organizowanych przez Diamond Football Academy, których dziecko 
będzie uczestnikiem. 
Wyrażam zgodę/nie wyrażam* zgody na przewóz mojego dziecka autokarem wynajętym przez DFA 
do przewozu na zawody, imprezy, wycieczki, których dziecko będzie uczestnikiem. 
 

………………………………………………. 
Data i podpis rodzica-opiekuna 

 

*niepotrzebne skreślić 

http://www.apndiamond.pl/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
INFORMACJA dot. RODO 
Informujemy, iż w związku z wejściem w życie od dnia 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. RODO firma LILAY Monika Jakóbczyk 
spełnia standardy w zakresie ochrony danych osobowych przewidziane w niniejszym rozporządzeniu. 
 
Administratorem Państwa danych osobowych jest LILAY Monika Jakóbczyk pod numerem NIP: 6252146634, 
Regon: 361659765 z/s 42-582 Rogoźnik ul. Podmiedze 6A, zwana dalej Administratorem lub LILAY. 
Posiadane przez Administratora dane pochodzą od osób, których one dotyczą (tj. bezpośrednio od Państwa lub 
od Państwa upoważnionych pełnomocników) i są niezbędne do uczestnictwa Państwa dziecka w zajęciach 
treningowych prowadzonych pod marką Diamond Football Academy, gdzie wykonawcą jest firma LILAY. 
Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-
mail na adres trener@apndiamond.pl  Dane są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia 
celu przetwarzania z uwzględnieniem terminów wynikających z konieczności zapewnienia możliwości 
egzekwowania powszechnie obowiązujących praw i obowiązków dot. świadczenia usług. Informujemy, że nie 
jesteście Państwo profilowani. Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom 
międzynarodowym. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o 
kontakt. 
 
 
Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, pisemnego, umotywowanego 
żądania zaprzestania przetwarzania danych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, gdy 
administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa 
danych osobowych innemu administratorowi danych; uzyskania wyczerpującej informacji dotyczącej: 
występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby, celu, zakresu i sposobu 
przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze; stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze; 
ewentualnym źródle pozyskania danych; udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o 
odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.  
Dostęp do danych osobowych naszych klientów będą miały firmy świadczące usługi dla firmy LILAY. 
 
PODANIE DANYCH JEST DOBROWOLNE, JEDNAK NIEZBĘDNE DO UCZESTNICTWA DZIECKA W ZAJĘCIACH. 

 
 

………………………………………………. 
       Data i podpis rodzica-opiekuna 
 
  

 

mailto:trener@apndiamond.pl

