Miejscowość, data………………

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego* dotyczące uczęszczania
.........................................................................(imię i nazwisko małoletniego) urodzonego dnia
……-……-…………do Klubu Fit Forma

Ja niżej podpisany/a ..........................................................................................(imię i nazwisko rodzica/opiekuna
prawnego), zamieszkały/a ……………………………………………………………………………………… (adres zamieszkania
rodzica/opiekuna prawnego, ulica, numer domu, kod pocztowy), numer kontaktowy............................................................
(nr telefonu rodzica/opiekuna prawnego)

Wyrażam zgodę na:
• udział małoletniego w grupowych zajęciach fitness, organizowanych przez Fit Formę oraz na
korzystanie przez małoletniego z siłowni prowadzonej w ramach usług klubu, a także na
przebywanie tej osoby na terenie klubu w związku z takimi zajęciami lub aktywnością, z
uwzględnieniem samodzielnego pobytu na terenie klubu i z możliwością samodzielnego
korzystania z jego usług,
• zawarcie umowy z Fit Formą przez małoletniego.
Oświadczam, że:
• nie ma stwierdzonych przeciwwskazań zdrowotnych do podejmowania przez małoletniego
wysiłku fizycznego
• ponoszę odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania małoletniego wynikające z członkostwa i
związane z korzystaniem z klubu.
• zapoznałem/łam* się z treścią Regulaminu dla Klubowiczów**
Jednocześnie biorę odpowiedzialność za pobyt w Klubie małoletniego.
* niewłaściwe skreślić
** Dokument dostępny na stronie internetowej Fit Forma oraz w recepcjach klubów

(podpis rodzica / opiekuna prawnego)

1.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Mega Solar z o.o. z siedzibą przy ul. Sacharowa 16 92-525 Łódź NIP
7282321551 (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
•
listownie na adres: Mega Solar z o.o. ul. Sacharowa 16, 92-525 Łódź

•

przez e-mail: biuro@fitforma.eu

2.
Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
•
umowy
•
o
o
•

umożliwienia małoletniemu, którego jesteś przedstawicielem ustawowym, korzystania z naszych usług – na podstawie
realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, polegających na:
rozpatrywaniu zgłoszeń w tym dochodzeniu ewentualnych roszczeń lub podjęcia obrony przed roszczeniami
zapewnieniu bezpieczeństwa (monitoring wizyjny)
wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności w obszarze finansowo – księgowym.

3.
Okres przechowywania Twoich danych osobowych
Twoje dane będziemy przetwarzać, co do zasady:
•
przez okres korzystania z naszych usług przez małoletniego
•
po zakończeniu korzystania z naszych usług przez małoletniego do czasu przedawnienia roszczeń z umowy
•
w przypadku przetwarzania danych na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów – do czasu wniesienia
skutecznego sprzeciwu
•
przez 30 dni – w związku z prowadzeniem monitoringu wizyjnego.

4.
Odbiorcy Twoich danych osobowych
Twoje dane możemy przekazać podmiotom, które świadczą na naszą rzecz różnego rodzaju usługi, w tym w szczególności: w
zakresie IT, hostingu, rachunkowości czy consultingu. Takie podmioty mogą przetwarzać Twoje dane na podstawie umowy z
nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

5.
Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
•
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
•
prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
•
prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
•
prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
•
prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
•
prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych,
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz
przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora.
Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1)
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6.
Obowiązek podania danych
Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie ich uniemożliwi zawarcie umowy małoletniemu.

