
KRAKOWSKA SZKOŁA WUSHU 
www.ksws.pl, tel. 609-845-561  

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

1. Nazwisko      …………………………………………….. 

2. Imiona          …………………………………………….. 

3. Data i miejsce urodzenia  …………………………………………….. 

4. PESEL     …………………………………………….. 

5. Adres zameldowania   ……………………………………………… 

6. Tel. Kom.     …………………………………………….. 

7. Imiona rodziców   …………………………………………….. 

8. E-mail kontaktowy   …………………………………………….. 

Stwierdzam, że nie ma przeciwwskazań do uczestnictwa dziecka/mojego uczestnictwa w zajęciach Wushu.  

Miejscowość i data  ……………………………………  ……………..………………………………….. 



         Podpis opiekuna 

Ogólna klauzula informacyjna oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych. 

1. Administratorem danych jest Krakowska Szkoła Wushu zwana dalej KSWS, ul. Tomickiego 17/119, 31-982 Kraków 

2. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych lub/oraz Pana/Pani małoletniego dziecka w celu uczestnictwa w 
zajęciach organizowanych przez KSWS będzie odbywać się na podstawie Pana/Pani zgody(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. 
A RODO). Podstawą prawną przetwarzania jest również realizacja zadania publicznego w postaci organizacji zajęć 
sportowych, które realizujemy w interesie publicznym(podstawa z art. 6 ust. 1 e RODO). 

3. W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pana/ Pani danych osobowych 
lub/oraz danych osobowych Pana/Pani małoletniego dziecka, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem 

4. Czy wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych oraz/lub danych osobowych pana/pani 
małoletniego dziecka zamieszczonych w niniejszym formularzu przez KSWS z siedziba przy ul. Tomickiego 17/119, 
31-982 Kraków 

               Tak                NIE 

5. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do dokonania zapisu uczestnika na zajęcia a w 
konsekwencji możliwości uczestnictwa w zajęciach. 

6. Czy wyraża Pan/Pani zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez administratora wizerunku uczestnika czyli 
Pana/Pani lub/oraz Pana/Pani małoletniego dziecka, wykonanego podczas zajęć, zawodów, wyjazdów, w celach 
dokumentacyjnych i promocyjnych, w materiałach promocyjnych, na stronie www, na portalu www.facebook.com, 
ulotkach i plakatach? 

    TAK              NIE 

7. Uprzejmie informujemy, iż dane osobowe będą przechowywane przez okres: 

- do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, 

- do czasu przewidzianego z prawem w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie 
uzasadnionego interesu administratora danych osobowych 

8. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych lub/ oraz Pana/Pani małoletniego dziecka mogą być: instruktorzy 
prowadzący zajęcia 

9. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych lub/oraz Pana/Pani małoletniego dziecka przysługuje 
Panu/Pani prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopi; prawo do sprostowania (poprawiania) 
swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenie przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec  przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

10. W oparci o Pana/Pani dane osobowe lub/oraz podane dane osobowe Pan/Pani małoletniego dziecka KSWS nie 
będzie podejmować wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji, w ty decyzji będących wynikiem profilowania. 

Imię i Nazwisko ………………………………………………………. 

Podpis ……….………………………………………………. 

http://www.facebook.com


Kraków, dnia………………………………………….. 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że uczestnik, który bierze udział w zajęciach cyklicznych 

- Nie przebywa na kwarantannie ani pod nadzorem epidemiologicznym w związku z COVID-19 

- według swojej najlepszej wiedzy nie przebywał w ciągu ostatnich 10 dni z osobami objętymi nadzorem 
epidemiologicznym ani kwarantanną w związku z COVID-19 

- jest zdrowy i nie występują u niego objawy infekcji: gorączka (*powyżej 37,5 ) kaszel, katar (niealergiczny), ból 
gardła, ból mięśni, wysypka i inne nietypowe objawy 

- a także wyżej wymienione objawy nie występują obecnie u żadnego z domowników 

Zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Krakowskiej Szkoły Wushu o zmianie powyższego stanu. 

Imię i Nazwisko ……………………………… 

Podpis ………………………………. 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 RODO informuje, iż: 

1. Administratorem Pan/Pani danych osobowych jest Krakowska Szkoła Wushu 

2. Osoba odpowiedzialną za ochronę Pana/Pani danych osobowych w imieniu administratora jest Michał 
Adamowicz michalksws@gmail.com 

3. Dane osobowe: Imię i nazwisko, nr telefonu będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z 
przeciwdziałaniem covid-19 NA PODSTAWIE: 

A). ART. 6 UST. 1 LIT D – przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane 
dotyczą lub innej osoby fizycznej 

B). ART. 9 UST.2 LIT. I – przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w 
dziedzinie zdrowia publicznego w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanymi nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374), a także wykonaniem obowiązku administratora 
przekazania danych na  zadanie głównego Inspektora Sanitarnego  (GIS). 

4.  Pan/ Pani dane osobowe będą przechowywane na podstawie wskazanego oświadczenia przez okres trwania      
zajęć co wynika z prawnie uzasadnionego interesu administratora oraz innych przepisów prawa, które 
administrator jest zobowiązany przestrzegać. 

5.  Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia, przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

mailto:michalksws@gmail.com


6. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie 
zdrowia publicznego w celu ochrony przed zagrożeniami zdrowotnymi w tym przypadku związanymi z 
zapobieganiem oraz zwalczanie zakażenia wirusem SARS CoV-2  i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej u 
ludzi COVID-19 wywołanej wirusem SARS CoV-2 brak podania danych będzie skutkował niemożliwością 
uczestniczenia w zajęciach. 

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i przekazywany do Państw trzecich.  

Regulamin uczestnictwa w zajęciach 

1. Uczestnik zajęć ma obowiązek na trening przychodzić punktualnie. 

2. Na zajęciach obowiązuje czysty i schludny ubiór sportowy. 

3. Na zajęciach jak i w całym obiekcie jest całkowity zakaz spożywania napoi alkoholowych i palenia 

papierosów. 

4. Podczas treningu nie wolno spożywać żadnych posiłków ani żuć gumy czy jeść cukierków itp. 

5. Podczas trwania treningu jest zakaz spożywania napoi gazowanych i słodzonych. 

6. Na treningu osoba niepełnoletnia przebywa pod opieką prowadzącego i nie wolno jej opuścić sali 

bez zgody prowadzącego zajęcia. 

7. Osoba niepełnoletnia przed rozpoczęciem treningu i po jego zakończeniu jest pod opieką opiekuna.  

8. W trakcie zajęć opiekunowie nie mogą przebywać na sali sportowej, lecz powinni czekać na dziecko 

przed salą. 

9. Na salę nie wolno wchodzić, jeśli nie znajduje się na niej prowadzący trening, na salę wchodzimy 

punktualnie. 

10. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do wykonywania poleceń prowadzącego zajęcia mieszczących się 

w zakresie działań sportowych. 

11. Uczestnicy mają obowiązek zwracać się do siebie nawzajem i do prowadzącego zajęcia z należnym 

szacunkiem.  

12. Po skończonych zajęciach należy niezwłocznie opuścić budynek pozostawiając go w takim stanie jak 

przed przyjściem. 

13. Na trening mogą przychodzić tylko osoby zdrowe beż żadnych dolegliwości czy gorączki. 

14. W przypadku jakichkolwiek dolegliwości zdrowotnych należy niezwłocznie o tym poinformować 

prowadzącego zajęcia. 

15. W przypadku wprowadzania restrykcji związanych ze stanem epidemicznym uczestnik ma 

obowiązek stosować się do aktualnie panujących wytycznych. 

16. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby w wieku od 5 do 65 roku życia. 

17. Za uszkodzenia sali i sprzętów treningowych odpowiada osoba, która dopuściła się zniszczeń a w 

przypadku osoby niepełnoletniej prawny opiekun. 



18. W przypadku niestosowania się do regulaminu zajęć uczestnik może zostać usunięty z grupy i 

przekazany pod opiekę rodzicom lub innym opiekunom sprawującym nad dzieckiem opiekę na czas 

przyprowadzenia na zajęcia. 

19. W szczególnych sytuacjach mogą być wymagane dodatkowe dokumenty tj. zaświadczenia lekarskie 

czy wymagane dodatkowe oświadczenia. 

20. W przypadku odwołania zajęć lub zmiany godziny czy lokalizacji treningu uczestnicy będą 

informowani poprzez stronę www.ksws.pl i, lub stronę na fb

http://www.ksws.pl

