
 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Oświadczam, że jako rodzic/opiekun prawny, jestem świadomy, iż moje dziecko uczęszcza na zajęcia              

do Klubu Olimpia Fitness. Tym samym wyrażam zgodę na jego uczestnictwo pomimo, że nie ukończyło 

jeszcze 18. roku życia. Stwierdzam, że zajęcia prowadzi wykwalifikowany instruktor, a mimo to biorę            

na siebie pełną odpowiedzialność za kontuzję lub inne urazy powstałe na zajęciach NIE z winy instruktora, 

również jeśli moje dziecko nie będzie odpowiednio wykorzystywało przykazów instruktora                                

lub samowolnie wykonywało ćwiczenia bez odpowiedniego przygotowania i asekuracji. Oświadczam 

również, że jestem w stałym kontakcie z właścicielem i pracownikami klubu Olimpia Fitness                                      

i będę zgłaszał jako rodzic/opiekun prawny wszelkie niepokojące sytuacje lub w razie nieścisłości będę 

informował placówkę o wszelkich problemach. 

Oświadczam również, że nie będę rościł praw do odszkodowania w jakiejkolwiek sytuacji powstałej                     

z wyżej wymienionej winy dziecka, a w razie niezalecenia się dziecka do wyżej wymienionych 

przeciwwskazań lub w w razie jakichkolwiek problemów komunikacyjnych, jestem świadom,                                

że instruktor obecny na sali ma prawo do wyproszenia z zajęć mojego dziecka bez możliwości kontynuacji 

zajęć, jeśli tylko zakłóca to pracę grupy i działa na szkodę prowadzonych zajęć. 

Oświadczam, że dostarczę dziecko każdorazowo osobiście na miejsce prowadzenia zajęć i będę osobiście 

odbierał je w momencie zakończenia zajęć, by nie pozostawało bez mojej opieki. Uważam, że Klub Olimpia 

Fitness nie jest odpowiedzialny za moje dziecko poza prowadzonymi zajęciami i biorę na siebie 

odpowiedzialność w przypadku wyniknięcia jakiejkolwiek sytuacji zagrożenia po zakończonych zajęciach, 

jeśli nie odbiorę dziecka na czas. Oświadczam, że zostawiłem pełne dane oraz numer kontaktowy w recepcji 

klubu Olimpia Fitness w celu kontaktu w nagłych wypadkach. 

Jaworzno, dnia .......................…    Podpis ....................…............... 

Imię i nazwisko dziecka

Data urodzenia dziecka

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna

Numer telefonu



ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH, PRZESŁANIE INFORMACJI MARKETINGOWEJ 

Chcę skorzystać z usługi, a co za tym idzie dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie i opracowanie przez Olimpia 

Fitness Ewa Krupa podanych powyżej danych osobowych w celu przedstawienia mi indywidualnie stworzonej oferty 

marketingowej usług Olimpia Fitness Ewa Krupa i przesyłanie informacji – w tym także informacji o charakterze 

handlowym – drogą elektroniczną, na wskazany przeze mnie adres. 

Olimpia Fitness Ewa Krupa jako Administrator, przestrzegając przepisów o ochronie danych osobowych, poinformował 

mnie o przysługującym mi prawie do wglądu, informacji, usunięcia, przeniesienia, sprostowania, uzupełnienia                  

i ograniczenia przetwarzania moich danych w trybie wynikającym z polityki prywatności. 

Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących          

w stosunku do podanego przeze mnie numeru telefonu dla celów marketingu bezpośredniego przez Olimpia Fitness Ewa 

Krupa. 

Informujemy, że: 

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej                 

jest Olimpia Fitness Ewa Krupa z siedzibą przy Al. Piłsudskiego 13 w Jaworznie (kod pocztowy: 43-600),                     

tel.: 731 996 069, adres e-mail: info@olimpia-jaworzno.pl. 

2. Celem zbierania danych na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika jest odpowiednie sprofilowanie 

wiadomości informacyjnej i przygotowanie odpowiedniej oferty handlowej. 

3. Kategorie przetwarzanych danych to imię i nazwisko, adres mailowy, numer telefonu. 

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu w postaci sprzedaży usług będących 

przedmiotem oferty, doręczania mailingów informacyjnych i reklamowych, organizowania seminariów                

oraz warsztatów i informowania o tym, organizowania eventów sportowych i zwiększanie ich rozpoznawalności.                

W przypadku niepodania danych nie będzie to możliwe. 

5. Dane udostępnione przez Użytkownika nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych                

będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

6. Udostępnione dane będą podlegały profilowaniu. 

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

8. Użytkownikowi przysługuje prawo: 

• dostępu do treści danych i otrzymania ich kopii, 

• sprostowania danych, 

• usunięcia danych, 

• ograniczenia przetwarzania danych, 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

• przenoszenia danych, 

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez dostarczenie formularza cofnięcia zgody, który można 

pobrać ze strony. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano               

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Jaworzno, dnia .......................    Podpis ......................................


