
Deklaracja członka zwyczajnego

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia Rugby Klub Hegemon Mysłowice.
Oświadczam, że będę współpracował/a w celu realizacji celów programowych, oraz będę 
przestrzegać postanowień statutu i władz Stowarzyszenia.

Miejscowość: ...................................…                                                Podpis:..................................…
Data: ………………………………….

Kwestionariusz osobowy
Imię i nazwisko: ...............................................................................PESEL…………................……..
Data i miejsce urodzenia: ...........................................................................................................……...
Miejsce zamieszkania (ulica, nr domu,kod, miejscowość): …………………………………………..
…………………………………………………....................................................................................
Adres e-mail: .............................................................................................……………………………
Numer telefonu: ......................................................................................................................………...
Wykształcenie: .........................................................................................................................………..
Zawód wykonywany: ...............................................................................................................……….
Umiejętności (w szczególności takie które mogę wykorzystać w Stowarzyszeniu): …………………
…………………………………………………………………………………………………………
…............................................................................................................................................................
Jaki obszar działania w Stowarzyszeniu mnie interesuje: …………………………………………….
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

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 Stowarzyszenie Rugby Klub Hegemon 
Mysłowice z siedzibą w Mysłowicach, ul. Sportowa 2, 41-408 Mysłowice, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS:0000796582, NIP: 2220916127, REGON: 383984554.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Stowarzyszenie, przysługuje Pani/Panu 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 792 955 580 lub na adres mailowy 
biuro@akademiahegemon.pl albo listownie na wskazany adres siedziby Stowarzyszenia.
Szczegółowe zasady stosowane przez Stowarzyszenie w zakresie ochrony danych osobowych, a także przysługujące prawa w zw. z 
przetwarzaniem danych osobowych osób których dane dotyczą, znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia 
www.  akademiahegemon  .pl  , pod zakładką Dokumenty Zapisowe. Prosimy o zapoznanie się z tymi informacjami.
                                              
                                                                                           Podpis: ...................................................….

Przyjęto członka zwyczajnego Stowarzyszenia Rugby Klub Hegemon Mysłowice 
w dniu: ...............................…

Podpisy przedstawicieli Zarządu: ..............................................................................………………….. 
                                                     ……………………………………………………………………..

mailto:biuro@akademiahegemonb.pl
http://www.footballacademy.pl/
http://www.footballacademy.pl/
http://www.footballacademy.pl/


               PROSIMY O PODANIE INFORMACJI O STANIE ZDROWIA 
       uczulenia:                   [   ]   nie                                      [   ]  tak (prosimy napisać na co)
       .................................................................................................................................................... 
       .................................................................................................................................................... 
       choroby:                     [   ]    nie                                      [   ] tak (jakie?)
       .................................................................................................................................................... 
       .................................................................................................................................................... 
       inne przeciwwskazania do podjęcia treningów: 
                                            [   ]  nie                                        [   ]    tak (jakie?)
       .................................................................................................................................................... 
       .................................................................................................................................................... 

[   ] * Zawodnik oświadcza, iż został poddany stosownym badaniom oraz, że jego stan zdrowia jest dobry i umożliwia mu udział w 
treningach, a nadto oświadcza, iż nie są mu znane jakiekolwiek przeciwwskazania do udziału w treningach rugby.

Zgody na przetwarzanie danych:

[   ] * Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dotyczących stanu zdrowia podanych w niniejszym formularzu w związku
z jego uczestnictwem w klubie rugby i wydarzeniach sportowych, przez Stowarzyszenie Rugby Klub Hegemon Mysłowice z siedzibą 
w Mysłowicach oraz na ich ujawnienie trenerom, partnerom, opiekunom odpowiedzialnym za wykonanie usług przez 
Stowarzyszenie w powyższym zakresie oraz placówkom medycznym, z którymi współpracować będzie Stowarzyszenie.

[   ] * Wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego wizerunku wykonanego w związku z uczestnictwem klubie rugby i 
organizowanych wydarzeniach sportowych przez Stowarzyszenie Rugby Klub Hegemon Mysłowice z siedzibą w Mysłowicach, na 
stronie internetowej Stowarzyszenia Rugby Klub Hegemon Mysłowice z siedzibą w Mysłowicach, a także w katalogach, ulotkach i 
innych materiałach reklamowych lub handlowych Stowarzyszenia oraz w mediach społecznościowych w których uczestniczy 
Stowarzyszenie.

[   ] * Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Stowarzyszenie Rugby Klub Hegemon Mysłowice z siedzibą w Mysłowicach 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 Stowarzyszenie, 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.).

[   ] * Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Stowarzyszenia Rugby Klub Hegemon Mysłowice z siedzibą w Mysłowicach informacji 
handlowych, w tym informacje o promocjach, ofercie, cennikach, bonusach, reklamy, dotyczące usług i produktów oferowanych 
przez Stowarzyszenie 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 - zapewnienie bezpieczeństwa, 
b) w przypadku zgody dot. wizerunku - możliwość dokumentowania przez nas organizowanych wydarzeń, 
c) w przypadku tzw. zgód marketingowych – umożliwienie przesyłania przez Stowarzyszenie Rugby Klub Hegemon Mysłowice z 
siedzibą w Mysłowicach 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. Powyższe zgody mogą być odwołane w 
każdym czasie po zakończeniu naszej współpracy.

                 .................................                                                                 ...........................................................
                 miejscowość / data                                                                     czytelny podpis zawodnika


