
OŚWIADCZENIE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW

Niniejszym oświadczamy, że zgadzamy się na wspinanie na sztucznej ścianie
wspinaczkowej naszej/go:

syna/córki.............................................................................. a, także udział w zajęciach
wspinaczkowych prowadzonych przez instruktorów CW Reni Sport w Krakowie przy ul.
Szymonowica 83.
- Przejmujemy odpowiedzialność za wszelkie wypadki i kontuzje wynikające z
nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz zaleceń operatorów i instruktorów obiektu.
- Jest nam wiadomo, że wspinaczka jest sportem niebezpiecznym i nawet na sztucznym
obiekcie możliwe są kontuzje, zwłaszcza w przypadku niestosowania się do zasad
bezpieczeństwa.
- Przyjmujemy do wiadomości, iż ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
powinniśmy wykupić we własnym zakresie.
- Zapoznaliśmy się z regulaminem ścianki wspinaczkowej CW Reni- Sport,
zobowiązujemy się do jego przestrzegania przez nas i nasze dziecko oraz do stosowania
się do poleceń instruktorów i operatorów.
- Oświadczamy, że nasze dziecko nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do
uprawiania wspinaczki.

Centrum Wspinaczkowe Reni-Sport Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie ul. Szymonowica 83 30-396
(dalej jako: „Reni Sport”) informuje, że jest administratorem następujących Pana/Pani danych
osobowych: imienia, nazwiska, adresu, danych kontaktowych (telefonu, adresu e-mail) i innych,
podanych w formularzu. Dane te będą przez Reni Sport przetwarzane w celach biznesowych, tj.
utrzymywaniem relacji z partnerami biznesowymi, co stanowi uzasadniony interes administratora
danych, zatem przetwarzanie to będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO).
Dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy biznesowej, chyba że Pan/Pani
przestanie pracować/świadczyć usługi na rzecz partnera biznesowego Reni Sport. Przysługuje
Panu/Pani prawo do żądania od Reni Sport dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. Panu/Pani przysługuje również prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych. Preferowany
kontakt z administratorem danych osobowych następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej:
renisport@renisport.pl

*mail:.................................................................................................
* prosimy o wpisanie adresu e-mail, jeśli życzą sobie Państwo otrzymywać informacje o
koloniach, akcjach feryjnych, wakacyjnych i  innych wydarzeniach organizowanych
przez Reni Sport.

Imię i nazwisko rodzica……………………………………………….
Telefon kontaktowy ……………………………………………………

Data:                                                                                                   Podpis:

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