
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
AKADEMIA PŁYWANIA

CHEŁMSKI PARK WODNY

Imię i nazwisko uczestnika

Data urodzenia

Adres zamieszkania

Telefon kontaktowy 

Email 

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 …………...20.. 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 …………... 20.. 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.



Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych/danych  osobowych  mojego  dziecka*…………………………….
…………………………………….w zakresie imienia i nazwiska w celu promocji zajęć „Akademii Pływania” oraz „Aqua Baby” organizowanych
przez Chełmski Park Wodny w Chełmie.  Przyjmuję do wiadomości, iż zgoda jest dobrowolna.
*niepotrzebne skreślić

……………………………………………….
(data, czytelny podpis)

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku

W związku z organizacją zajęć „Akademii  Pływania” oraz „Aqua Baby” organizowanych przez Chełmski  Park Wodny oraz ich promowaniem,
wyrażam  zgodę  na  rozpowszechnianie,  wykorzystanie,  utrwalanie,  zwielokrotnianie,  kopiowanie,  opracowanie  i  powielanie  mojego
wizerunku/wizerunku mojego dziecka w publikacjach na:*
☐ stronie internetowej,
☐ audycjach telewizyjnych,
☐ wydawnictwach i w materiałach promocyjnych,
☐ gazetkach i broszurach,
☐ gablotach i na tablicach ściennych.
zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.).  Zgoda na
rozpowszechnianie wizerunku nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie. Zgoda jest udzielona nieodpłatnie.
*zaznaczyć właściwe

…………………………………………...
(data, czytelny podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że:
1. Administratorem jest Chełmski Park Wody i Targowiska Miejskie sp. z o.o. w Chełmie (adres: Lubelska 133 A, 22-100 Chełm, tel. Lubelska
133 A, 22-100 Chełm, e-mail: sekretariat@parkwodnychelm.pl)
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest promowanie zajęć organizowanych w ramach „Akademii Pływania” przez Chełmski Park Wodny w
Chełmie.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. zgoda osoby, której dane dotyczą). Podanie danych jest dobrowolne.
Nieprzekazanie danych osobowych skutkować będzie niemożnością realizacji celu wskazanego powyżej.
5. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je
wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Ponadto dane osobowe są ujawniane
odbiorcom strony internetowej administratora, odbiorcy materiałów i broszur promocyjnych, firmom zajmującym się przygotowaniem i drukiem
materiałów promocyjnych a także osobom zgromadzonym (nieograniczony krąg odbiorców).
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego powyżej z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych
bez zbędnej zwłoki, w sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę.
7. Ma Pan/Pani prawo:
- dostępu do swoich danych osobowych;
- sprostowania nieprawidłowych danych;
- żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;
- żądania ograniczenia przetwarzania danych;
-  cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,  którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
8. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych).

                                                                                                                             …………………………………………...

mailto:sekretariat@parkwodnychelm.pl


                                                                                                                    (data, czytelny podpis)


