Rybnik, dnia.......................................

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala na udział w zajęciach/treningach organizowanych przez CrossFit Black
Ground mieszczącym się w Rybniku przy ul. Jankowickiej 2 i jestem świadomy naturalnego ryzyka i zagrożenia
wypadkiem bezpośrednio związanego z podejmowanym wysiłkiem fizycznym w trakcie zajęć/treningów w klubie
CrossFit Black Ground. Nie mam przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych. Korzystam z usług
Klubu na własną odpowiedzialność.
Oświadczam również, że zapoznałem/am się z regulaminem obowiązującym w CrossFit Black Ground i go akceptuję.
Nazwisko i imię …...................................................................................................................................................................................
Data urodzenia......................................................................................................................................................................................
Adres zamieszkania..............................................................................................................................................................................
Telefon kontaktowy.................................................................................e-mail:...................................................................................
…..........................................................
czytelny podpis

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w powyższym
oświadczeniu przez CrossFit Black Ground z siedzibą w Rybniku , w celu:
a) Realizacji umowy związanej ze świadczonymi przez Klub usługami (realizacja treningów, ewentualne
informowanie o odwoływaniu lub zmianie godziny zajęć).
….................................................................
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b) Przesyłania materiałów marketingowych oraz ich oferowania (akcje promocyjne, rabaty, upominki).
…..................................................................
czytelny podpis

c) Badania opinii publicznej (ankiety, recenzje)
…..................................................................
czytelny podpis

d) Na potrzeby prowadzonej działalności w celach statystycznych i analitycznych
…..................................................................
czytelny podpis

2.

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji umowy.
…........…........................................................
czytelny podpis

KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem Danych Osobowych Klubowiczów jest: RR SPORTS JAKUB RYĆ z siedzibą w Rybniku 44-270, na ul.
Wołodyjowskiego 35, posiadający NIP: 642-29-41-863 oraz SPORT I FITNESS TOMASZ TROCIŃSKI z siedzibą w Rybniku 44200 przy ul. Kilińskiego 29c/19, NIP: 642 290 07 75 z którymi Klubowicz może skontaktować się listownie pod w/w
adresami oraz mailowo pisząc na adres info@crossfitblackground.pl
2. Dane osobowe Klubowiczów przetwarzane są w celu: zawierania umów oraz realizacji oferowanych przez Klub usług
oraz ich rozliczenia, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie Klubu; wypełnienia obowiązków prawnych
ciążących na Klubie, ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami (wyłącznie w przypadku
zawarcia Umowy z Klubowiczem); w celach marketingowych (m.in. przesyłanie materiałów marketingowych - akcje
promocyjne, rabaty, bony) i badania opinii publicznej, a także na potrzeby prowadzonej działalności w celach
statystycznych i analitycznych. Przy przetwarzaniu danych osobowych Klubowiczów, Klub przekazuje dane osobowe
Klubowiczów podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Klubu uczestniczących w wykonywaniu jego czynności i
wspierających w świadczeniu usług (w tym drogą elektroniczną), tj. podmiotom świadczącym usługi płatnicze (Visa,
Mastercard itp.), usługi w ramach kart sportowych (Benefit Systems, OK System), doradcze, pomoc prawną i podatkową,
rachunkową, firmom informatycznym , agencjom reklamowym lub marketingowym, którzy będą przetwarzać dane tylko i
wyłącznie w określonych przez Klub celach, o których mowa powyżej.
3. Dane osobowe Klubowiczów będą przechowywane przez okres:
- obowiązywania Umowy zawartej z Klubowiczem i przez okres trwania karnetów oraz po ich zakończeniu, w związku z
obowiązkiem prawnym Klubu wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w tym przechowywania
dowodów księgowych) ;
- okres niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Klub lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Klubu, na
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń
określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5. Ma Pan/Pani prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania swoich danych, usunięcia
danych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych , przenoszenia swoich danych do innego administratora,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego,
cofnięcia zgody w przypadku, gdy Klub będzie przetwarzał dane Klubowicza w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i
w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Klubowicz uzna, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy oraz uczestnictwa w treningach
organizowanych przez CrossFit Black Ground. Jest Pan/Pani zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania
danych osobowych będzie możliwość odmowy zawarcia umowy.
7. Dane osobowe mogą podlegać profilowaniu w sposób niezautomatyzowany w celu opracowania dedykowanej oferty.

………………………………………………………………………………………
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