
........................................................ 
(czytelny podpis Zawodnika/Zawodniczki) 

................................................................. 
(czytelny podpis Rodzica/Opiekuna Prawnego) 

........................................................................ 
(czytelny podpis Rodzica/Opiekuna Prawnego) 

 

DEKLARACJA KLUBOWA 
BVB ACADEMY WBS WARSAW 

 

 

Ja, niżej podpisany ................................................................... 
(IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNIKA/ZAWODNICZKI) 

 

deklaruję przystąpienie do BVB Academy WBS Warsaw. 

 
DANE ZAWODNIKA/ZAWODNICZKI: 

 

Imię:  PESEL:  

 
Nazwisko: 

 Miejsce 
zamieszkania: 

 

Data i miejsce 
urodzenia: 

 
Szkoła/Przedszkole 

Zawodnika: 

 

 

Obywatelstwo: 
 Tel. kontaktowy 

Zawodnika (jeżeli 
dotyczy): 

 

 
Rozmiar stroju: 

JUNIOR SENIOR 
 

116cm 

 

128cm 

 

140cm 

 

152cm 

 

164cm      
176 

 

S 

 

M 

 

L 

 

XL 

 

Rozmiar getrów: 31-34 35-38 39-42              43-46 

DANE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO: 
 

Imię: 
 NIP (w przypadku 

faktury) 
 

Nazwisko: 
 Adres e-mailowy 

Rodzica: 

 

PESEL: 
 Tel. Kontaktowy 

Rodzica: 
 

Miejsce 
zamieszkania: 

 

DANE DRUGIEGO RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO: 
 

Imię: 
 Adres e-mailowy 

Rodzica: 

 

Nazwisko: 
 Tel. Kontaktowy 

Rodzica: 
 

Rodzic oraz Zawodnik zobowiązują się do poinformowania o wszelkich zmianach powyższych danych w terminie 7 dni od daty powstania zmiany. 
 

Podpisanie deklaracji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu BVB Academy WBS Warsaw i obowiązkiem stosowania się do jego zapisów. Aktualna 
treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej w ww.wbs-akademia.pl/ Na stronie internetowej www.wbs-akademia.pl/ publikowane są również 
uchwały zarządu Niemieckiego Towarzystwa Szkolnego w Warszawie w przedmiocie wysokości opłat oraz wpisowego w Akademii. Informacje dotyczące 
spraw BVB Academy WBS Warsaw i drużyny będą zamieszczane na stronie internetowej lub wysyłane na podany adres e-mail. 

 
Oświadczamy, że jeżeli podczas treningu nasze dziecko odniesie kontuzję lub jakikolwiek inny uraz niezawiniony przez klub odstępujemy od wszelkich roszczeń 
z tego tytułu w stosunku do klubu. 

 
Wyrażamy zgodę dla Niemieckiego Towarzystwa Szkolnego w Warszawie na: (poniżej należy zaznaczyć odpowiednie pola) 

 

□ przesyłanie informacji przez drogą elektroniczną na adres e-mail i/lub za pośrednictwem urządzeń telefonicznych związanych z komunikacją bezpośrednią 
z Akademią Piłkarską - połączenia telefoniczne i wiadomości SMS. 

 

□ na udostępnienie wizerunku Zawodnika n a zdjęciach i nagraniach wideo z treningów i zawodów, d o celów promocji Zawodnika oraz BVB Academy WBS 
Warsaw. 

http://www.wbs-akademia.pl/


........................................................ 
(czytelny podpis Zawodnika/Zawodniczki) 

................................................................. 
(czytelny podpis Rodzica/Opiekuna Prawnego) 

........................................................................ 
(czytelny podpis Rodzica/Opiekuna Prawnego) 

 

 
Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych przez 

Niemieckie Towarzystwo Szkolne, zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zwanego dalej: RODO) 

 
Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdują się poniżej. 

Administrator danych osobowych: 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Niemieckie Towarzystwo Szkolne z siedzibą w Warszawie przy ul. Urszuli Ledóchowskiej 3, e-mail: 

rodo@wbs.pl , tel.: +48 22 642 27 05. 

Administrator jest organizatorem Akademii Piłkarskiej: akademia@bvbwbswarsaw.pl , +48 733572514 

Inspektor Ochrony Danych: 

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych w osobie Moniki Domino-Wolańczyk, z 

którym można się bezpośrednio skontaktować, e-mail: rodo@wbs.pl. 

Cele i podstawy przetwarzania: 

Dane przetwarzane są w następujących celach: 

 wykonania zawartej umowy uczestnictwa w zajęciach Akademii Piłkarskiej, w tym uczestnictwa w treningach i zawodach, zapisach 

zawodników do rozgrywek międzyszkolnych, organizacji i ubezpieczenia wyjazdów piłkarskich (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

 wystawiania faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

 dowodowych, na wypadekprawnejpotrzebywykazaniafaktóworazwceluewentualnegoustalenia,dochodzenialubobrony przed 

roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

 prowadzenia komunikacji bezpośredniej z rodzicami, zawodnikami, nauczycielami i współpracownikami Akademii Piłkarskiej oraz przesyłania 

informacji przez Administratora drogą elektroniczną na adres e-mail i/lub za pośrednictwem urządzeń telefonicznych -połączenia 

telefoniczne, wiadomości SMS (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 

 wykonywania zdjęć oraz nagrań z treningów i zawodów w ramach promocji Zawodnika oraz Akademii Piłkarskiej (art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO). 

Odbiorcy danych: 
 

Dbamy o zapewnienie poufności Twoich danych osobowych i ograniczamy przetwarzanie ich przez inne podmioty. Jednak z uwagi na konieczność 

zapewnienia odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatyczne, możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom. Twoje 

dane osobowe mogą być powierzone następującym kategoriom odbiorców Dostarczających na naszą rzecz usługi: 

 informatyczne 

 prawne 

 księgowe 

 audytorskie 

Administrator może udostępniać dane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów obowiązującego prawa. 

Okres przechowywania danych: 

Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia umowy uczestnictwa w Akademii Piłkarskiej albo do chwili 

przedawnienia lub wygaśnięcia wszelkich roszczeń wynikających z zawartej umowy. Natomiast przy przetwarzaniu, którego podstawą jest 

udzielona zgoda - do momentu jej wycofania. 

Uprawnienia związane z przetwarzaniem: 

 
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące uprawnienia: 

 prawo dostępu do swoich danych, 

 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

 prawo do usunięcia danych, 

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych 

 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (posiadasz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych) 

 prawo do przenoszenia danych, 

 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) 

W celu wykonania w/w praw oraz wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie, prosimy kierować wnioski pod adres e-mail: rodo@wbs.pl lub na adres 

Administratora. Przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli Cię zidentyfikować. 

Podanie danych osobowych: 
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji zawartej umowy, celów księgowych, dochodzenia należności, 

komunikacji z Rodzicami i Zawodnikami oraz promocji Zawodników. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią obowiązku informacyjnego. 

mailto:rodo@wbs.pl
mailto:akademia@wbs.pl
mailto:odo@wbs.pl
mailto:odo@wbs.pl

