
 
 

 
DANE OPIEKUNA NIEPEŁNOLETNIEGO CZŁONKA KLUBU 
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NAZWISKO  ADRES E-MAIL  

 
RODZAJ ZAJĘĆ ZAZNACZ X 

1. JUDO   

 

 

 

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

(miejscowość, data)               (czytelny podpis) 

DANE CZŁONKA KLUBU: 

IMIĘ  ULICA  

NAZWISKO  NUMER LOKALU  

PESEL  KOD POCZT.  

TELEFON  MIEJSCOWOŚĆ  

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że zapoznałem/am się z „Warunkami Członkostwa w Prusickim Centrum Fitness” mieszczącym się na ulicy Żmigrodzkiej 43 w 
Prusicach oraz „Regulaminem PCF” i akceptuję ich postanowienia oraz przyjmuję do wiadomości fakt, że PCF nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne 
kontuzje i urazy, powstałe na skutek moich działań niezgodnych z regulaminem i ogólnie przyjętymi zasadami bezpieczeństwa. Oświadczam również, że dziecko 
nie  posiada żadnych przeciwwskazań lekarskich do uprawiania zajęć sportowo-rekreacyjnych. Zobowiązuję się do przestrzegania wytycznych związanych z 
prawidłową obsługą urządzeń siłowych oraz stosowania się do poleceń instruktorów. Oświadczam również, że wyrażam zgodę na przetwarzanie w celach 
statystycznych i marke�ngowych przez działającą pod marką Prusickiego Centrum Fitness, moich danych osobowych zawartych w podpisanym przeze mnie 
niniejszym Formularzu Członkowskim. Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku mojego dziecka/podopiecznego utrwalonego w przekazach 
telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno-reklamowych wydawanych przez PCF oraz na 
nieodpłatne wykorzystanie jej/jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video. Wyrażam również zgodę na otrzymywanie – w formie e-mail, 
sms, mms i innych nośników oraz za pośrednictwem poczty, informacji handlowych pochodzących od Prusickiego Centrum Fitness. Działająca pod marką PCF 
informuje, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity z dnia 17 czerwca 2002 r. Dz. U. Nr 
101, poz. 926 ) podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Klientom naszym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

Oświadczam, że zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną: 
Zgodnie z art. 24 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informuję, że: 
1. Administratorem Twoich danych osobowych oraz danych Twojego dziecka/podopiecznego są Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach, ul. Jana Pawła II 7, 
55-110 Prusice 
2. Dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane w celu uczestnictwa Twojego dziecka/podopiecznego w zajęciach dla dzieci 
prowadzonych w PCF na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych).    
3. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać dane Twoje oraz Twojego dziecka/podopiecznego dalej – jeśli jest to konieczne, abyśmy mogli wykonywać 
nasze usługi. Możemy przekazywać dane Twoje oraz Twojego dziecka/podopiecznego w szczególności następującym odbiorcom: 
- osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki; 
4. Dane Twoje oraz Twojego dziecka/podopiecznego po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą 
przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi. 
5. Masz prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do danych Twoich lub Twojego dziecka/podopiecznego, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych. Możesz wycofać też zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem. 
6. Masz prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego (w rozumieniu RODO) dotyczącą przetwarzanie danych Twoich lub Twojego dziecka/podopiecznego. 
7. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem umownym. Ich podanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości 
uczestnictwa w zajęciach. 

150 ZŁ/1 MIESIĄC/ 2 RAZY W TYGODNIU, WEJŚCIE 1-RAZOWE: 20 ZŁCENA 

GODZINA 14:45-15:30, PONIEDZIAŁEK I ŚRODA

 
WYPEŁNIONY FORMULARZ NALEŻY DOSTARCZYĆ DO RECEPCJI PRUSICKIEGO CENTRUM FITNESS

START 4.10.2021, zbiórka w recepcji PCF


