FORMULARZ UCZESTNICTWA W SESJI NA ŚCIANCE WSPINACZKOWEJ
OŚWIADCZENIE OSOBY PEŁNOLETNIEJ

UWAGA!!! Bez aktualnej daty i czytelnego podpisu oświadczenie jest nieważne!

DANE OSOBY PEŁNOLETNIEJ:
Ja, *Imię i nazwisko.........................................................................................................................
*Pesel .........…….............................................................................................................................
Numer Telefonu .…...........................................................................................................................
Adres e-mail .....................................................................................................................................
Oświadczam, że:
1. Nie mam przeciwskazań zdrowotnych do uprawiania wspinaczki.
2. Zapoznałem/am się z Regulaminem Ścianek Wspinaczkowych w Sali Zabaw Ancymondo
i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
3. Zostałem/am przeszkolony/a z asekuracji i zasad bezpiecznego wspinania.

Podpis …………..................................……...........

Data…..............................................

W przypadku odmowy wypełnienia formularza Obsługa Sali Zabaw ma obowiązek odmowy
skorzystania ze ścianek wspinaczkowych

*Dane obowiązkowe

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich
danych osobowych przez Ancymondo w SNG zgodnie z ustawą z dn. 13 czerwca 2016 r. o ochronie
danych
osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celach marketingowych, obejmujące przesyłanie
informacji drogą telefoniczną, mailową lub pocztową.

Podpis ….............................................................................

Data…........................................

Zgody oraz klauzula informacyjna dla osoby dorosłej korzystającej z sesji na ściance wspinaczkowej

Masz prawo do cofnięcia swojej zgody na przetwarzanie danych przez Stację Nowa Gdynia sp. z o.o. w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Swoją zgodę
możesz cofnąć w dogodny dla siebie sposób w szczególności poprzez wysłanie wiadomości z wnioskiem o cofnięcie zgody na
adres e-mail: rodo@nowa-gdynia.pl lub za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość lub listownie na
adres siedziby administratora danych.
Powinieneś zapoznać się z informacjami o administratorze, celach i sposobach przetwarzaniach danych, odbiorcach danych
osobowych oraz o przysługujących Tobie prawach, które opisane są poniżej.
⎕ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stacja Nowa Gdynia sp. z o.o. w celu marketingowym,
dotyczącym towarów lub usług własnych Stacji Nowa Gdynia sp. z o.o.
⎕ Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dotyczących Stacja Nowa Gdynia sp. z o.o. drogą elektroniczną na
podany przez mnie adres e mail lub numer telefonu.
⎕ Wyrażam zgodę na używanie przez Stacja Nowa Gdynia sp. z o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon,
tablet, komputer), których jestem użytkownikiem w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.
Stacja Nowa Gdynia sp. z o.o. informuje Cię, że:
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych (ADO) jest
KRS 0000107837, adres siedziby: 91-421 Łódź ul. Jana Kilińskiego 2.
Dane kontaktowe ADO:
adres do korespondencji: 95-100 Zgierz, ul. Sosnowa 1
e-mail: rodo@nowa-gdynia.pl, tel.: 0-42/ 714-21-21,

Stacja

Nowa

Gdynia

sp.

z

o.o.,

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji
administratorem Pana /Pani danych osobowych będzie Stacja Nowa Gdynia sp. z o.o., KRS 0000107837, adres
siedziby: 91-421 Łódź ul. Jana Kilińskiego 2.
Administrator danych przetwarza Twoje dane osobowe podane przy akceptacji Regulaminu Ścianek Wspinaczkowych
w Sali Zabaw Ancymondo.
Twoje dane osobowe będą także przetwarzane w celu umożliwienia Tobie skorzystania z sesji wspinaczkowej na
Ściance Wspinaczkowej – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO
Twoje dane osobowe będą też przetwarzane przez Administratora danych po zakończeniu umowy o sesję
wspinaczkową w celu realizacji przez Administratora danych obowiązku przechowywania dokumentów księgowych
– na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO w związku z art. 74 ust. 2 pkt. 4 ustawy o rachunkowości.
Twoje dane osobowe podane przy akceptacji regulaminu przetwarzanie będą także w ramach realizacji prawnie
usprawiedliwionego interesu Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO w celu:
- dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z sesją wspinaczkową.
Jeśli wyraziłeś/aś na to zgodę, to:
a) Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingowym – na podstawie art.6 ust. 1 pkt.a)
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/we (RODO)
Dane osobowe będą przechowywane przez okres:

a) na potrzeby realizacji umowy o sesję wspinaczkową w Sali Zabaw – do czasu
zakończenia
sesji,
a) w celu realizacji obowiązku przechowywania dokumentów księgowych – przez okres 5 lat
od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały
ostatecznie zakończone spłacone, rozliczone lub przedawnione.
b) W celu dochodzenia lub obrony roszczeń – do czasu ich przedawnienia lub wygaśnięcia.
c) Dane przetwarzane na podstawie zgody w celu objętym zgodą - do czasu cofnięcia zgody bądź złożenia
sprzeciwu wobec przetwarzania w celu objętym zgodą, jeżeli ten cel jest marketingowy.
9. Dane będą przekazywane podmiotom realizującym na zlecenie Stacja Nowa Gdynia sp. z o.o.
Usługi promocyjne, dostawcom programów lub systemów obsługi księgowej.
10. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia, przetwarzania oraz prawo do uzyskania kopii danych, a także żądania
przenoszenia danych.
11. Posiadasz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, a w
przypadku Twoich danych – także wobec ich przetwarzania w celu marketingowym (jeżeli była
na to Twoja zgoda) lub polegającego na profilowaniu. Sprzeciw możesz zgłosić w dogodny
dla siebie sposób, a w szczególności poprzez skorzystanie z danych kontaktowych wskazanych
w punkcie 2 niniejszego pakietu informacyjnego.
12. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą
w Warszawie albo innego organu nadzorczego posiadającego kompetencję do rozpoznania
skargi w dacie jej wniesienia, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych lub
danych dziecka, którego jesteś prawnym opiekunem narusza przepisy ustawy o ochronie
danych osobowych lub przepisy RODO.
13. Administrator informuje o zautomatyzowanym przetwarzaniu (profilowaniu) Twoich danych.
Skutkiem tego profilowania będzie dostosowanie oferty marketingowej Administratora do
Twoich potrzeb. Niniejszy punkt ma zastosowanie tylko jeśli udzieliłeś/aś zgody na przetwarzanie
danych w celu marketingowym.
14. Podanie przez Ciebie danych wskazanych w tym kwestionariuszu nie jest wymogiem ustawowym,
ani umownym i jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych określających Ciebie
uniemożliwi Twój udział w sesji wspinaczkowej. Niepodanie Twoich danych kontaktowych w celu
marketingowym uniemożliwi Administratorowi kontakt z Tobą w celu marketingowym
i profilowanie Twoich danych w celu marketingowym (jeżeli występuje profilowanie).

Zgierz, dnia ………………………….

Podpis…………………………………………………………..

