
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
AKADEMIA PŁYWANIA

CHEŁMSKI PARK WODNY

Imię i nazwisko uczestnika

Data urodzenia

Adres zamieszkania

Telefon kontaktowy***

Rozpoczęcie nauki                          Kontynuacja nauki                  (czas trwania np. rok, dwa)……………………………
Preferowane dni nauki pływania: …………………………………………………………………………………………..

Wyrażam  zgodę  na  uczestnictwo  w  zajęciach  nauki/doskonalenia* pływania.  Jednocześnie  zobowiązuję  się  do
przestrzegania  Regulaminu  zajęć  oraz  Regulaminów  i  zarządzeń  obowiązujących  na  terenie  Chełmskiego  Parku
Wodnego znajdującego się w Chełmie przy ul. Lubelskiej 133A. Podpisanie niniejszego formularza jest równoznaczne
z akceptacją postanowień wskazanych powyżej Regulaminów.

 Chełm, dnia …………...2020 r.      ……….……….……….……….……….
Czytelny podpis

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA***

Ja niżej podpisana/-y*:

Imię i nazwisko**

Adres zamieszkania**

Niniejszym oświadczam, iż nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne do udziału w zajęciach nauki/doskonalenia*

pływania organizowanych w Akademii Pływania Chełmskiego Parku Wodnego w Chełmie. W razie wypadku wyrażam
zgodę na udzielenie mi pierwszej pomocy przedmedycznej.

Jednocześnie oświadczam, że w przypadku niepoinformowania organizatora zajęć o chorobie lub niepełnosprawności,
organizator zwolniony jest od odpowiedzialności, za ewentualny uszczerbek na zdrowiu.

Informacje dodatkowe ***

należy wpisać ewentualne choroby dziecka, przy których zwiększony wysiłek fizyczny może powodować jakiekolwiek
dolegliwości zdrowotne (np. wady serca, astma, epilepsja, itp.)

Chełm, dnia …………... 2020 r.              ……….……….……….……….……….
                              Czytelny podpis

 
*Niepotrzebne skreślić.
**Podane dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla potrzeb organizatora w celu realizacji zajęć.
***Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku nr telefonu kontakt jest podejmowany tylko w związku z udziałem w zajęciach.



Klauzula informacyjna

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO”
informuję, że:

1) Administratorem Pani/ Pana  danych jest Chełmski Park Wodny i Targowska Miej-
skie Sp. z o.o. w Chełmie (adres: Lubelska 133 A, 22-100 Chełm, tel. 82 570 79 03).

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za po-
średnictwem adresu e mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora.

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w zajęciach nauki/
doskonalenia pływania w ramach Akademii Pływania Chełmskiego Parku Wodnego.
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest;
a) realizacja umowy uczestnictwa w zajęciach nauki/doskonalenia pływania (art. 6 ust. 1
lit b RODO)
b) w przypadku danych kontaktowych podstawą legalizującą ich przetwarzanie stanowi
wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
c) w przypadku danych dotyczących stanu zdrowia podstawą legalizującą ich przetwa-
rzanie stanowi wyrażona zgoda (art. 9 ust. 2 lit. a RODO)

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww.
celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,  
w tym przepisów archiwalnych tj. 1 rok od daty zakończenia nauki pływania. Natomiast z
przypadku danych podanych dobrowolnie – co do zasady do czasu wycofania przez Państwa
zgody na ich przetwarzanie.
5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą
podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

6) Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospo-
darczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Państwu na-
stępujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) w  przypadku  gdy  przetwarzanie  odbywa  się  na  podstawie  wyrażonej  zgody  
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO) - prawo do cofnięcia zgody w dowol-
nym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na pod-
stawie zgody przed jej cofnięciem;
e) prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych oso-
bowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji
umowy uczestnictwa w zajęciach nauki/doskonalenia pływania, a ich nieprzekazanie skutko-
wać będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. Nieprzekazanie danych udo-
stępnianych dobrowolnie pozostaje bez wpływu na rozpoznanie sprawy.



9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umo-
wy powierzenia przetwarzania danych osobowych tj. TT Soft Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszo-
wie,  zajmującej  się  serwisem  oprogramowania  ESOK,  a  także  podmiotom  lub  organom
uprawnionym na podstawie przepisów prawa.


