Formularz zgłoszeniowy do cyklu zajęć „Ursynowski Nordic Walking”
Akceptuję warunki uczestnictwa w cyklu zajęć Ursynowski Nordic Walking
(prowadzonych w 2019 r.), które zostały określone w regulaminie i zgłaszam swój
udział w tych zajęciach. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem /zapoznałam
się z wszystkimi warunkami regulaminu zajęć i wypełniłem/wypełniłam formularz
zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.
Oświadczam, ze jestem zdolny/zdolna do udziału w zajęciach nordic walking. Nie są
mi znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające mnie z udziału z
tych zajęć. Nie mam żadnych przeciwwskazań medycznych do wzięcia udziału w
zajęciach Nordic Walking.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb związanych
z dokumentowaniem prawidłowości realizacji zajęć przez Avocado Wellness Club
Marta Radomska oraz dla celu ich promocji przez Dzielnicę Ursynów m.st. Warszawy
(dotyczy zdjęć uczestników zajęć).
……………………………………………………..
Imię i nazwisko zgłaszającego/zgłaszającej

…………………………………………………….
Podpis zgłaszającego/zgłaszającej
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych
Stosownie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i ich swobodnym przepływem (tzw. RODO) udzielam Avocado
Wellness Club Marta Radomska, z siedzibą w Warszawie, kod 01-466, przy ul.
Bolkowskiej 8/27, REGON 142674197, NIP 522272320 tj.. Administratorowi moich
danych zgody na ich przetwarzanie. Wiem, że moje dane osobowe będą
przetwarzane w celu udokumentowania właściwej realizacji zajęć Ursynowski Nordic
Walking przez Avocado Wellness Club Marta Radomska. Wiem, że moje dane będą
przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub
mojego sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, w zależności od
tego, co nastąpi pierwsze. Wiem, że mam prawo żądania od Administratora dostępu
do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania. Wiem, że mam prawo do cofnięcia ww. zgody na przetwarzanie
danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Wiem, że mam prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi
danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez Dzielnicę Ursynów m.st.
Warszawy w celu udokumentowania prawidłowego przeprowadzenia zajęć
Ursynowski Nordic Walking i ich promocji (dotyczy zdjęć uczestników zajęć). Swoim
podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu
zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.”

