
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 24.04.2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) 

informujemy, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jak i danych osobowych Uczestnika, którego jest 

Pan/Pani opiekunem prawnym, jest Fun – sport Marek Wyrębkowski, ul. Tuwima 24/13, 05 – 800 

Pruszków, mail: marekwyrebkowski@o2.pl. 

2. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych może się Pani/Pan 

skontaktować z administratorem wysyłając wiadomość na adres e-mail: 

naukaplywani.blonie@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby administratora wskazany w pkt 1. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a. realizacji podpisanej umowy, 

b. prowadzenia korespondencji oraz udzielania odpowiedzi na wysłane zapytania, 

c. prowadzenia działań windykacyjnych, 

d. obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń, 

e. prowadzenia działań promocyjnych, 

f. przekazywania informacji organizacyjnych związanych z zajęciami, 

g. przesyłania zaproszeń na imprezy, informacji o dostępnych szkoleniach, promocjach i inicjatywach 

podejmowanych przez Organizatora, 

h. publikacji wizerunku Uczestnika na oficjalnym koncie Organizatora w portalach społecznościowych 

oraz stronie internetowej w celu budowania pozytywnego wizerunku Organizatora na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. a RODO. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: 

a. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem 

umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

b. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO), 

c. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty  

uczestniczące w realizacji zajęć i podmioty przetwarzające je na nasze zlecenie tj. Ubezpieczyciel 

Signal Iduna Polska TU S.A., Fundacja Move Camp, www.movecamp.pl oraz Biuro rachunkowe „Dan” 

Danuta Stypułkowska. 



6. Dane osobowe Opiekuna i Uczestnika będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

Umowy i celów określonych w pkt. 3 oraz przez okres niezbędny w celach archiwizacyjnych, 

kontrolnych i rozliczeniowych. 

7. Opiekun ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych jak i danych Uczestnika, którego jest 

opiekunem prawnym, oraz ich sprostowania, usunięcia lub  

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

8. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym 

przez Organizatora może skutkować niemożnością zawarcia umowy z Organizatorem. 

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 

Oświadczam, że zapoznałem się z niniejszą klauzulą i jestem świadomy/a celów i sposobów 

przetwarzania podawanych przeze mnie danych osobowych oraz związanych z tym moich praw. 

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

Data i podpis Rodzica / Opiekuna Prawnego 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wizerunkowych w celu budowania 

pozytywnego wizerunku Administratora - Fun – sport Marek Wyrębkowski, ul. Tuwima 24/13, 05 –

800 Pruszków, w przestrzeni publicznej i w mediach: małoletniej / małoletniego 

…………………………………………………………………..…………………, nad którym sprawuję władzę rodzicielską. 

…...……………………..…………….………………………………… 

Data i podpis Rodzica / Opiekuna Prawnego 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu proponowania produktów 

za pomocą kontaktu telefonicznego, w tym SMS oraz mailowego przez Fun – sport Marek 

Wyrębkowski, ul. Tuwima 24/13, 05 – 800 Pruszków. 

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

Data i podpis Rodzica / Opiekuna Prawnego 


