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Oświadczenie 

 
 
Wyrażam zgodę na wstęp na ścianę wspinaczkową Akademos oraz uczestnictwo w 
zajęciach/zawodach wspinaczkowych, mojego dziecka oraz oświadczam, że:  
 

 zapoznałem/am się i akceptuję REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY NA ŚCIANIE WSPINACZKOWEJ 
Akademos,  

 rozumiem, że wspinaczka jest sportem ekstremalnym i niebezpiecznym, i akceptuję ryzyko 
nieodłącznie  związane z uprawianiem tej dyscypliny sportu przez moje dziecko, 

 

 przejmuję odpowiedzialność za wszelkie wypadki wynikające z nieprzestrzegania przez moje 
dziecko zasad  bezpieczeństwa oraz zaleceń instruktorów i trenerów, 

 

 według mojej najlepszej wiedzy stan zdrowia dziecka nie budzi zastrzeżeń i nie istnieją żadne 
przeciwwskazania do uprawiania przez moje dziecko sportu, w szczególności sportów 
wspinaczkowych oraz ćwiczeń o charakterze siłowym i wytrzymałościowo-wydolnościowym.  
 

 
Imię i nazwisko dziecka:.. …………………….................................................................................... 
 
Data urodzenia dziecka ...................................................................................... 
 
Podpis obojga rodziców/opiekunów: 
 
...................................................     ………………….………….......................... 
(matka)        (ojciec) 
 
 
Numery kontaktowe telefonów rodziców:  
 
...................................................     ………………….………….......................... 
(matka)        (ojciec) 
 
 
Lublin, dnia ................................................................ 
 

 

 

 

 

VERTE  
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KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINSITRATORA DANYCH 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 

1) Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są CRH Akademos sp. z o.o. , 20-853 
Lublin, ul. Symfoniczna 1 oraz CRH Żagiel Sp. z o.o. w Lublinie, ul. Roztocze 4, które w ramach 
Grupy Żagiel wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania danych oraz realizują wspólne 
działania marketingowe, na podstawie Art. 26 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO);  

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem odo@zagiel.pl; 
3) przekazane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) realizacji usług oferowanych przez Centrum Sportu Akademos na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. 
b) RODO 

b) administrowania bazą danych oraz klauzul zgód klientów a także prowadzenia marketingu 
usług i produktów Grupy Żagiel, w ramach prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 
przez Współadministratorów, na podstawie z Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;   a także na podstawie 
wyrażonej przez Panią/Pana zgody, zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, 

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów Ordynacji 
podatkowej, przepisów ustawy o rachunkowości;  

5) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być organy/instytucje/podmioty uprawnione na 
mocy przepisów prawa a także podmioty świadczące usługi na rzecz administratorów danych 
(obsługa prawna, obsługa IT, obsługa marketingowa, obsługa księgowo-kadrowa, podmioty 
uczestniczące w realizacji umowy/usługi); 

6) ma Pani/Pan prawo do żądania od administratorów dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz do przenoszenia danych; 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 

KLAUZULE ZGODY KLIENTA 

1) Wyrażam zgodę/* nie wyrażam zgody/* na przekazywanie przez Współadministratorów 
danych niezamówionych informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w 
szczególności udostępnionego adresu e-mail oraz numeru telefonu komórkowego, zgodnie z 
ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 
2013 r., poz. 1422). 

2) Wyrażam zgodę/* nie wyrażam zgody/* na wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń 
końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, w 
związku z art. 172 ust. 1 prawa telekomunikacyjnego (Dz. U. 2017r. poz. 1907), 

3) Wyrażam zgodę/* nie wyrażam zgody/* na przetwarzanie swoich danych osobowych w 
celach marketingowych przez Współadministratorów danych. 

/* - niepotrzebne skreślić 

 

____________________________________ 

data i czytelny podpis  

mailto:odo@zagiel.pl

