OŚWIADCZENIE RODZICÓW ZAPISUJĄCYCH DZIECKO NA ZAJĘCIA WSPINACZKOWE
NA ŚCIANIE WSPINACZKOWEJ CENTRUM WSPINACZKOWE RENI SPORT SP. Z O.O.

My, niżej podpisani, wyrażamy zgodę, aby __________________________________________________, pozostający/a pod naszą władzą
rodzicielską lub opieką, uczęszczał/a na zajęcia z zakresu wspinaczki, organizowane przez Centrum Wspinaczkowe Reni Sport sp. z o.o. i
jednocześnie oświadczamy, że:
a)

zapoznaliśmy się z Regulaminem korzystania ze ściany wspinaczkowej, dostępnym na stronie www.renisport.pl oraz na recepcji

ściany wspinaczkowej;
b)

jesteśmy świadomi, że udział w zajęciach na ścianie wspinaczkowej wiąże się z podwyższonym ryzykiem, tj. stwarza ryzyko różnych,

również poważnych, kontuzji (urazów), nawet w przypadku zapewnienia przez podmiot prowadzący ścianę odpowiedniego sprzętu i warunków
wspinania oraz stosowania wszystkich zasad bezpieczeństwa związanych z zajęciami wspinaczkowymi;
c)

zostaliśmy poinformowani, że jest celowe ubezpieczenie, we własnym zakresie, ww. małoletniego/małoletniej od następstw

nieszczęśliwych wypadków, które mogą mieć miejsce podczas zajęć organizowanych na ścianie wspinaczkowej Centrum Wspinaczkowe Reni
Sport sp. z o.o.
d)
zostaliśmy poinformowani, że w celu wykonania zawartej z Centrum Wspinaczkowym Reni Sport sp. z o. o. umowy o uczestnictwo
w kursie osoby pozostającej pod naszą władzą rodzicielską lub opieką (dalej: umowa), Centrum Wspinaczkowe Reni-Sport sp. z o. o. przetwarzać
będzie nasze dane osobowe oraz dane osobowe osoby pozostającej pod naszą władzą rodzicielską lub opieką, w związku z czym:
✓
Centrum Wspinaczkowe Reni-Sport sp. z o. o. jest administratorem danych osobowych, dane kontaktowe: adres: ul. Szymona
Szymonowica 83, 30-396 Kraków, tel.668 401 847, e-mail: renisport@renisport.pl ;
✓
dane osobowe, takie jak: imię, nazwisko, będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie
Danych – w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
przed zawarciem umowy, tj. w celu wykazania faktu zawarcia umowy;
✓
dane osobowe, takie jak: imię, nazwisko, dane o wykonaniu przez administratora umowy, przetwarzane będą na podstawie art. 6
ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych – w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora danych, tj. w celu: dochodzenia roszczeń wynikających z umowy lub obrony przed roszczeniami innych podmiotów oraz
wykonania obowiązków nałożonych na administratora przez uprawnione do tego organy państwa;
✓
dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonania przez administratora umowy, a po tym okresie – przez
okres przedawnienia roszczeń w celu dochodzenia roszczeń wynikających z umowy lub obrony przed roszczeniami innych podmiotów oraz przez
okres, niezbędny do wykonania obowiązków nałożonych na administratora przez uprawnione do tego organy państwa;
✓
my, niżej podpisani, oraz uczestnik kursu posiadamy prawo do żądania od administratora dostępu do naszych danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do
przenoszenia danych;
✓
my, niżej podpisani, oraz uczestnik kursu posiadamy prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
✓
podanie przez nas danych osobowych jest wymogiem umownym i warunkiem zawarcia umowy. Nie jesteśmy zobowiązani do
podania naszych danych ani danych uczestnika kursu, lecz ich niepodanie powodować będzie nie zawarcie umowy z administratorem;
✓
odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy i współpracownicy administratora, w tym instruktorzy wspinaczki, a także
podmioty świadczące na rzecz administratora usługi księgowe lub prawne.
✓
Data i podpis:

_____________________________

Data i podpis:

_____________________________

