
Deklaracja uczestnictwa w zajęciach w Akademii Koszykówki Orły Wrocław
w sezonie 2021/2022

/prosimy wypełnić czytelnie/
Dane osobowe dziecka Imię i nazwisko:
..................................................................................................................................
Data urodzenia: ........................................................................................................
PESEL: .....................................................................................................................
Adres zamieszkania: ..................................................................................................................................
Dane osobowe rodzica lub opiekuna prawnego:
Imię i nazwisko ...................................................................................................................................
Tel. Kontaktowy: ........................................................................................................
Adres mailowy: ..........................................................................................................

Data oraz podpis opiekuna (potwierdzający zgodność w/w danych)

.........................................................

OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W Akademii Koszykówki Orły
Składka miesięczna:

● 149zł zajęcia 1x w tygodniu, 249 zł zajęcia 2x w tygodniu, 349 zł 3x w tygodniu
● 255 zł zajęcia 1x tygodniu dla rodzeństwa, 425 zł 2x w tygodniu dla rodzeństwa, 595 zł 3x w tygodniu dla

rodzeństwa,

Opłata jest niezależna od ilości przeprowadzonych treningów.
UWAGA! NIEOBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH NIE POWODUJE ZMIANY MIESIĘCZNEJ SKŁADKI. Możliwe jest
odrobienie nieobecności.
Płatności prosimy dokonywać na konto klubu: 46 1090 2590 0000 0001 4793 9592
W tytule przelewu: imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który wnoszona jest opłata. Termin płatności: do 5 dnia
każdego miesiąca.
Ja niżej podpisana/y akceptuję koszty oraz zasady opłat i zobowiązuję się do ich pokrywania w terminie.
Niniejszym oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym wyżej wymienionego uczestnika zajęć oraz że
zapoznałem się z regulaminem i zobowiązuję się do przestrzegania go.
Zobowiązuję się do terminowego opłacania miesięcznych składek w wysokości i terminach określonych przez Zarząd
Akademii Koszykówki Orły.
Brak opłaty będzie skutkowało brakiem możliwości uczestniczenia w zajęciach w kolejnym miesiącu do czasu
uregulowania zaległości.
Niniejsza deklaracja obowiązuje do czasu zmiany wysokości miesięcznych składek.
W wypadku podjęcia przez Zarząd Akademii Koszykówki Orły decyzji o zmianie wysokości miesięcznych składek
niniejsza deklaracja traci ważność i warunkiem dalszego uczestniczenia zawodnika w zajęciach sportowych będzie
podpisanie nowej deklaracji.

_________________________ __________________________
Data Podpis



Zasady rezygnacji w Zajęciach

1. Prawo wypowiedzenia umowy/ rezygnacji z zajęć - Opiekunowi Uczestnika Zajęć przysługuje prawo do
wypowiedzenia Umowy i tym samym do rezygnacji z uczestnictwa Uczestnika w Zajęciach. Okres wypowiedzenia
umowy wynosi 3 miesiące podczas, których Zawodnik zobowiązany jest uiszczać opłatę miesięczną, niezależnie od
uczestniczenia w treningach.
2. W przypadku wypowiedzenia, konieczne jest złożenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji z udziału Uczestnika w
Zajęciach poprzez wysłanie oświadczenia pocztą elektroniczną na adres: akademia@akorly.pl, lub przekazanie
rezygnacji osobiście.

Rezygnacja z zajęć

W przypadku rezygnacji z zajęć w AK Orły zobowiązuję się do poinformowania klubu o dacie wystąpienia z klubu
pisemnej lub przez e-mail oraz przyjmuję do wiadomości, że okres wypowiedzenia umowy wynosi 3 miesiące.

Przyjęłam/ Przyjąłem  do wiadomości
Data: .........................................................................................
Podpis opiekuna: ......................................................................

mailto:akademia@akorly.pl


………………………………………………....
(miejscowość, data)
………………………………………………….
(imię i nazwisko)
…………………………………………………..
(adres)

Akademia Koszykówki Orły Wrocław

Oświadczenie o rezygnacji z treningów AK Orły Wrocław

Oświadczam, że od dnia …………..……………………………………………………….
(data rezygnacji)

moja córka/syn*……………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko, adres zamieszkania)

nie będzie uczęszczała/uczęszczał* na treningi koszykarskie Akademii Koszykówki Orły Wrocław.

………………………………………
(podpis rodzica/opiekuna)

* niepotrzebne skreślić



Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO 1. w sezonie 2021/2022

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz mojego dziecka przez administratora danych
Akademii Koszykówki Orły Wrocław we Wrocławiu, ul. Wyścigowa 20/2
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. 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.

...........................................   ...............................................
data                                       czytelny podpis

Wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych w sezonie 2020/2021, danych mojego dziecka oraz
nieodpłatną publikację mojego wizerunku pod warunkiem, że nie naruszy to mojego dobrego imienia, jak i mojego
dziecka. Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania danych i wizerunku na stronie internetowej
www.akorly.pl, jej podstronach, profilach na portalu Facebook oraz Instagram związanych z działalnością Akademii
Koszykówki Orły oraz innych relacjach i wywiadach z imprez, w jakich Akademia Koszykówki Orły Wrocław brała udział.

...........................................   ...............................................
data                                       czytelny podpis

Przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie zdjęć i nagrań filmowych z zajęć w sezonie 2021/2022

Wyrażam zgodę na:

1. Przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych, którym jest Klub koszykarski
Akademia Koszykówki Orły Wrocław (adres ul. Wyścigowa 20/2, 53-012 Wrocław), do celów związanych z
przesyłaniem informacji dotyczących oferty Akademii Koszykówki ORŁY.

TAK       NIE

2. Przesyłanie informacji dotyczących oferty zajęć sportowych drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail
przez Akademię Koszykówki ORŁY, z siedzibą we Wrocławiu (adres Wyścigowa 20/2, 53-012 Wrocław), a także na
użycie do tego celu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących
korzystając z przekazanego numeru telefonu.

TAK      NIE

3. Wykorzystanie zdjęć i nagrań filmowych, sporządzonych podczas zajęć organizowanych przez Akademię
Koszykówki ORŁY, w celach promocyjnych związanych z propagowaniem działalności Akademii Koszykówki Orły.

TAK       NIE

4. Ponadto oświadczam, iż zapoznałem się z informacją na temat przetwarzania danych osobowych przez
Administratora Akademii Koszykówki ORŁY (załącznik nr 2 do Zarządzenia AK Orły).

TAK       NIE

...........................................   ...............................................
data                                       czytelny podpis



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia AK Orły Wrocław na sezon 2021/2022

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych Akademii Koszykówki Orły, prowadzonej przez Akademię
Koszykówki Orły Wrocław NIP: 899 289 6238 , REGON: 388486625 z siedzibą we Wrocławiu, przy ul.
Wyścigowej 20/2, 53-012 - jako administrator Pana/ Pani danych osobowych lub/i administrator danych osobowych
Pani/Pana dziecka (dalej: „Administrator” “Akademia”), zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), przekazuję następujące informacje odnośnie
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka: Podstawa prawna
przetwarzania: Podane przez Panią/Pana dane osobowe lub/i dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane na
podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i c) RODO, w związku umową w przedmiocie uczestnictwa w zajęciach organizowanych
przez Akademię (dalej: „Umowa”). W zakresie, w jakim wyraził/a Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych
w celach marketingowych lub/i na wykorzystanie zdjęć i nagrań filmowych sporządzonych podczas zajęć
organizowanych przez Administratora w celach promocyjnych związanych z propagowaniem działalności
Administratora, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO ) tj. na podstawie dobrowolnej zgody.
Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z treścią RODO. Dobrowolność podania danych osobowych: Podanie przez
Panią/Pana danych osobowych lub/i danych osobowych Pani/Pana dziecka jest dobrowolne, przy czym konieczne do
zawarcia i realizacji Umowy oraz niezbędne do spełnienia przez Administratora obowiązków ustawowych związanych z
zawarciem i realizacją Umowy. W zakresie przekazania Administratorowi danych do celów marketingowych oraz danych
przetwarzanych w związku z wykorzystaniem zdjęć i nagrań filmowych, sporządzonych podczas zajęć organizowanych
przez Administratora, w celach promocyjnych związanych z propagowaniem działalności Akademii, podanie danych
osobowych jest całkowicie dobrowolne.

Cele przetwarzania:
Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dziecka jest
zawarcie i realizacja Umowy oraz spełnienie przez Administratora obowiązków ustawowych związanych z zawarciem i
realizacją Umowy. W zakresie, w jakim wyraził/a Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach
marketingowych, celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prowadzenie przez Administratora marketingu
produktów i usług. W zakresie, w jakim wyraził/a Pani/Pan zgodę na wykorzystanie zdjęć i nagrań filmowych,
sporządzonych podczas zajęć organizowanych przez Akademię, celem przetwarzania danych w związku z
wykorzystaniem zdjęć/nagrań jest promocja działalności Akademii.

Prawa osoby, której dane dotyczą:
1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych lub/i danych osobowych Pani/Pana dziecka i ich
sprostowania, modyfikacji, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także prawo do przenoszenia danych.
2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka narusza
przepisy RODO. Cofnięcie zgody: Zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach marketingowych,
zgoda na wykorzystanie zdjęć i nagrań filmowych, sporządzonych podczas zajęć organizowanych przez Akademię
może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem. Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane osobowe lub/i dane osobowe
Pani/Pana dziecka będą przechowywane: Załącznik Nr 2 do AK Orły
3.
a) w zakresie danych zawartych w dokumentach księgowych – przez 5 lat od daty sporządzenia dokumentu;
b) w zakresie danych zawartych w dokumentach, które mogą być istotne dla dochodzenia roszczeń z Umowy - przez 10
lat od dnia, kiedy roszczenia stały się wymagalne; chyba, że terminy te na skutek zmiany przepisów ulegną zmianie.
Dane przetwarzane w celach marketingowych, dane w postaci wizerunku przetwarzane w związku ze zgodą na
wykorzystanie zdjęć i nagrań filmowych sporządzonych podczas zajęć organizowanych przez Administratora będą
przechowywane aż do momentu cofnięcia zgody w tym zakresie. Dane zostaną również usunięte gdy nie będą już
niezbędne do celów, w których zostały zebrane.

Odbiorcy danych osobowych: Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych lub/i danych osobowych Pani/Pana dziecka
będą podmioty świadczące dla Administratora usługi związane z koniecznością powierzenia im niektórych czynności
przetwarzania danych. Dla przykładu mogą to być podmioty zewnętrzne świadczące dla Akademii usługi w zakresie
obsługi księgowości. Dane osobowe uczestnika zajęć (Imię i nazwisko, miasto zamieszkania, wiek dziecka) mogą być
przekazywane również podmiotom trzecim w związku z uczestnictwem w konkursach i wydarzeniach w ramach zajęć
prowadzonych przez Administratora – w tym zakresie dane osobowe uczestnika mogą zostać użyte przez podmioty



trzecie w szczególności do oznaczenia prac konkursowych stworzonych przez uczestnika oraz przetwarzane w związku
z promocją konkursu/wydarzenia. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego: Pani/Pana dane osobowe
lub/i dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

...........................................   ...............................................
data                                       czytelny podpis


