Kędzierzyn-Koźle, dnia* .........................

OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany/na, .......................................................................................* (numer PESEL: ............................),
imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego

zamieszkały/ła*: .......................................................................................................................................................,
adres poczty e-mail: .............................................................., telefon kontaktowy*: ..............................................,
jako ojciec/matka/opiekun prawny/kurator/inna uprawniona osoba**, będący przedstawicielem ustawowym
małoletniego (zwanego dalej „Małoletnim”):
.................................................................................* (data urodzenia: .............................)*
imię i nazwisko Małoletniego

niniejszym:
1) wyrażam zgodę na korzystanie przez Małoletniego z usług oferowanych na terenie fitness klubu pod nazwą:
„INFINITI Fitness Club”, w budynku przy ul. Aleja Jana Pawła II 58, 47-232 Kędzierzyn-Koźle (dalej jako
„Klub”), skuteczną aż do czasu jej wyraźnego pisemnego odwołania, a zgoda ta obejmuje:
a)

zgodę na udział Małoletniego w zajęciach grupowych

...........................................................
(podpisać w przypadku wyrażenia zgody)

b) zgodę na udział Małoletniego w zajęciach indywidualnych, w tym w zajęciach/treningu na:
siłowni/zajęciach fitness/innych**
.........................................................
(podpisać w przypadku wyrażenia zgody)

2) oświadczam, że zapoznałem/łam się i akceptuję treść Regulaminu Klubu oraz innych regulaminów i instrukcji
określających zasady przebywania na terenie Klubu i korzystania z jego usług;
3) z podmiotem prowadzącym Klub, tj. spółką Fit Food Group S.A. z siedzibą: 47-232 Kędzierzyn-Koźle, Al. Jana
Pawła II 58 lok. AVII, zawieram z chwilą każdorazowego uiszczenia opłaty za korzystanie z usług Klubu,
w imieniu własnym, umowę na warunkach określonych w Regulaminie Klubu oraz innych regulaminach,
instrukcjach i cennikach określających zasady przebywania na terenie Klubu i korzystania z jego usług oraz
odpłatności z tego tytułu, której przedmiotem są usługi oferowane na terenie Klubu, dostępne dla
Małoletniego i których bezpośrednim odbiorcą będzie Małoletni, a w szczególności indywidualne lub
grupowe zajęcia w zakresie aktywności ruchowej;
4) zapewniam, że stan zdrowia Małoletniego pozwalać będzie każdorazowo na korzystanie przez Małoletniego
z usług oferowanych na terenie Klubu;
5) przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że w przypadku nie stosowania się przez Małoletniego do poleceń
personelu Klubu lub jego zachowania niezgodnego z postanowieniami regulaminów lub instrukcji
obowiązujących w Klubie, przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność za skutki takiego zachowania
Małoletniego i zobowiązuję się do odbioru Małoletniego z Klubu niezwłocznie na żądanie personelu Klubu,
bez jakichkolwiek roszczeń z mojej strony z tego tytułu;
6) wyrażam/nie wyrażam** zgodę/y na utrwalanie i wykorzystywanie przez Klub wizerunku Małoletniego
zgodnie i na warunkach określonych w Regulaminie Klubu i przyjmuję do wiadomości, iż w przypadku
wyrażenia zgody w tym zakresie jest ona skuteczna aż do czasu jej wyraźnego pisemnego odwołania.

___________________________________
Czytelny podpis przedstawiciela ustawowego

* dane wymagane; ** niepotrzebne skreślić;
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Zgodnie z przepisami 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych, zwane dalej „RODO”) informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych
oraz danych osobowych Małoletniego jest Fit Food Group S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (47 – 232),
Al. Jana Pawła II 58 lok. AVII, KRS: 0000286132, NIP: 7492022079, REGON: 160144717 („Administrator”).
Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: info@infiniti-fit.pl lub telefonicznie pod
numerem +48 88 48 48 808 lub pisemnie na w/w adres siedziby.
Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Małoletniego będą przetwarzane oraz przechowywane w niżej
wymienionych celach oraz okresach:
 w celu zawarcia z Administratorem umowy o świadczenie usług i jej realizacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
– dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia każdej z takich umów;
 w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń Administratora lub obrony przed roszczeniami kierowanymi
w stosunku do Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – dane osobowe przechowywane będą do czasu
przedawnienia lub wygaśnięcia takich roszczeń;
 w celach związanych z realizacją przepisów prawa (dane finansowo-księgowo-podatkowe) (art. 6 ust. 1
lit. c RODO) – dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat, licząc od początku roku
następującego po roku kalendarzowym, w którym operacje, transakcje lub postępowania zostały
ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione;
 w calach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu
zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) dane osobowe przechowywane będą do czasu ustania prawnej potrzeby wykazania faktów;
 w calach związanych z funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego dla zapewnienia bezpieczeństwa osób
przebywających na terenie Klubu oraz zapewnienia ochrony mienia Administratora i mienia
pozostawionego przez osoby przebywające na terenie Klubu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – dane osobowe
przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia ich utrwalenia w systemie
monitoringu, a następnie zostaną trwale usunięte;
 marketingowych - jeżeli została wyrażona na to zgoda (art. 6 ust. 1 pkt a RODO) – dane osobowe
przechowywane będą do czasu odwołania zgody lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w
tym celu.
Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Małoletniego mogą być udostępnione innym podmiotom
upoważnionym na podstawie przepisów prawa bądź na mocy podpisanych umów powierzenia, a odbiorcami
danych osobowych mogą być partnerzy, banki, operatorzy pocztowi i kurierzy, przewoźnicy, firmy drukujące
korespondencję lub obsługujące korespondencję, firmy archiwizujące dokumenty.
Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych, ani danych osobowych Małoletniego
do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Posiada Pan/Pani, a Małoletni po osiągnieciu pełnoletności, prawo do:
 żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania,
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 przenoszenia danych osobowych,
 wniesienia skargi do organu nadzorczego - Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia z Administratorem umowy
o świadczenie usług.
Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Małoletniego nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany, w tym nie są profilowane.

Oświadczam, że zapoznałem się z niniejszą Klauzulą Informacyjną RODO
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