
                                                                                                           

                    KARTA ZGŁOSZENIOWA uczestnika zajęć sportowych

1) Dane osoby zgłaszającej

*Imię  i nazwisko rodzica/opiekuna:……………………………………………………………………………………………...

*Adres zamieszkania:……………………………………………………………………………………………………………..

- Ulica (nr domu i mieszkania): ……………………………………..  Kod pocztowy i miejscowość:…………………………

*Telefon kontaktowy (proszę podać kilka): ...................................................................................................................................

Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………..

2) Dane uczestnika zajęć

*Imię i nazwisko:………………………………………………………………………………………………………………...

*Płeć (prawidłowe podkreślić): kobieta/ mężczyzna *wzrost (w cm)………………………………………………………..

*Miejsce zamieszkania:…………………………………………………………………………………………………………...

*Numer PESEL:  ………………………….lub paszportu (w razie nie posiadania numeru pesel)………………………………

*Data urodzenia z podaniem wieku dziecka:……………………………  miejsce urodzenia:………………………………......

*Informacja o stanie zdrowia dziecka (choroby przewlekłe, wady rozwojowe, zalecenia lekarskie) oraz inne uwagi o dziecku:

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

Nazwa i adres szkoły lub przedszkola dziecka:…………………………………………………………………………………..

3) Akceptacja regulaminu*

Akceptuję regulamin Elite Gym by Regimis

……………………………………….

(podpis rodzica lub prawnego opiekuna)



Zobowiązanie*

Zobowiązuje się do przekazywania Elite Gym by Regimis wszelkich zmian w podanych wyżej informacjach.

……………………………………….

(podpis rodzica lub prawnego opiekuna)

4) Oświadczenie

Oświadczam, że:

*- wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych ze stanem zdrowia uczestnika zajęć TAK/NIE

  - wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku uczestnika zajęć dla celów marketingowych TAK/NIE

 -  chcę otrzymywać informację SMS dotyczące oferty Elite Gym by Regimis  TAK/NIE

 -  chcę otrzymywać informację o ofercie, promocjach i wydarzeniach organizowanych przez TAK/NIE

    Elite Gym by Regimis na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.  

……………………………….

(podpis rodzica lub prawnego opiekuna)

5) Skąd dowiedziałeś się/ dowiedziałaś się o Elite Gym by Regimis?

………………………………………………………………………………………………

……………………………

Łódź,  dnia



1) Dane osobowe
1. Administratorem twoich danych osobowych jest Elite Gym by Regimis.
2. Przetwarzamy twoje dane osobowe dla sprawnej realizacji umowy oraz w celach marketingu bezpośredniego.
1. Więcej informacji na temat twoich danych osobowych uzyskasz w biurze bądź na stronie www.regimis.pl w zakładce „O NAS”.

Informacje zawarte w niniejszej karcie zgłoszeniowej stanowią tajemnicę służbową i mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczestnika zajęć.

*pola obowiązkowe

Kto jest administratorem Twoich danych?
My, czyli Elite Gym by Regimis z siedzibą w Łodzi.
Nasze dane znajdują się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7292497553.

Jak możesz się z nami skontaktować?
listownie: ul. Oazowa 2, 93-433 Łódź,
e-mailem na adres: biuro@regimis.pl 

Jakie masz prawa?
1. dostępu do Twoich danych, 
2. ich poprawiania, 
3. żądania ich usunięcia, 
4. ograniczenia przetwarzania,
5. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych, 
6. przenoszenia Twoich danych. 

Co zrobić gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi?
Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych https://www.uodo.gov.pl

Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzanym?
1. Wykonanie umowy np. prowadzenie list uczestników zajęć, obsługa karnetów, kontakt
2. marketingowym polegającym na przesyłaniu informacji o charakterze organizacyjnych oraz marketingowym, a na podstawie Twojej dodatkowej zgody

również za pomocą wiadomości wysyłanych na mój adres e-mail lub numer telefonu.

Czy musisz podawać nam swoje dane?
Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie będziesz jednak mógł skutecznie dokonać zapisu na zajęcia sportowe.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
1. Art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO. 

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu własnych usług. 
2. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na Twój adres e-mail i numer telefonu, to podstawą prawną będzie także

art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Komu przekażemy Twoje dane?
1. Dostawcom narzędzi do:

a. Obsługi klientów,
b. Obsługi poczty elektronicznej , 
c. wysyłki newsletterów oraz smsów,
d. Kurierom oraz poczcie.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? 
Przez czas:
1. trwania umowy oraz  czas niezbędny do wykazania wykonania tej umowy, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń;
2. prowadzenia  działań  marketingowych  przez  nas  albo  do  czasu  wyrażenia  przez  Ciebie  sprzeciwu  wobec  dalszego  przetwarzania  danych  w  celach

marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail oraz numer telefonu. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Czy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?
Nie
Czy po przekazaniu nam danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?
Tak. Możesz to zrobić w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane:
1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.

http://www.regimis.pl/
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20041711800
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20021441204
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL
mailto:biuro@regimis.pl

