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Wypełnia uczestnik zajęć
Imię : ……………………………………………………………………………………………………………...
Nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………
kod: ………………………… miejscowość: ………………………………………………………….
Telefon kontaktowy : ………………………………………………………………………………….
Adres email: ……………………………………………………………………………………………….

ZGODA NA PRZECHOWYWANIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Twoich danych osobowych jest
DYNAMIKA GIMNASTYKA OGÓLNA I LECZNICZA
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usługi, wybranej przez ciebie z naszej oferty.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fzycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) weszło w życie 25 maja 2018r. Powyższe rozporządzenie ma za zadanie ujednolicenie przepisów
dotyczących ochrony danych osobowych krajów członkowskich UE, chronić podstawowe prawa i wolność osób fzycznych, w szczególności
ich prawo do ochrony danych osobowych.
Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od dnia wykupienia ostatniej usługi. Podmiotami
przetwarzającymi twoje dane osobowe mogą być dostawcy usług hostngowych oprogramowania wspomagającego sprzedaż naszych usług,
pracownicy obsługi obiektów, na których prowadzone są zajęcia, służby medyczne w sytuacji zajścia takiej konieczności.
Posiadasz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uznasz
iż przetwarzanie narusza przepisy RODO.
Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do możliwości korzystania z naszych usług.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa świadczenia usługi.

Oświadczam, że zostałam (em) poinformowana (y) iż:
1 administratorem moich danych osobowych jest frma Dynamika Gimnastyka Ogólna i Lecznicza
2 podanie danych osobowych jest dobrowolne
3 posiadam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania
4 podane dane osobowe będą przetwarzane w celu wykupienia usług świadczonych przez
Dynamikę Gimnastykę Ogólną i Leczniczą oraz w celach marketngowych tylko za moją zgodą
5 podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych
( RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych
6 organizator może umieścić mój wizerunek na swojej stronie i materiałach przez niego publikowanych nie
naruszając tym moich danych wrażliwych
7 dane osobowe będą przechowywane w celu realizacji świadczenia usług a także w terminie późniejszym do
czasu wniesienia sprzeciwu.
8 mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych,
narusza przepisy RODO.

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez
Administratora wymienionego powyżej oraz podmioty z nim współpracujące.
…………………………………………………………….
Podpis uczestnika

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres
poczty elektronicznej/ numer telefonu
 TAK
 NIE

…………………………………………………………….
Podpis uczestnika
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