OŚWIADCZENIE OSOBY PEŁNOLETNIEJ
Ja, niżej podpisany __________________________________________________________________ oświadczam, że nie mam
żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem się
z regulaminem zajęć ,,Z rodzicem na szczyt- ścianka wspinaczkowa moim pozytywnym nałogiem’’ i zobowiązuję się do jego
bezwzględnego przestrzegania oraz do podporządkowania się poleceniom obsługi obiektu.

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO
Wyrażam zgodę na udział na udział mojego dziecka: ________________________________________________________
Oświadczam, że dziecko nie posiada żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach. Jednocześnie oświadczam,
iż zapoznałem je z regulaminem zajęć ,,Z rodzicem na szczyt – ścianka wspinaczkowa moim pozytywnym nałogiem’’ i
zobowiązuje się do jego bezwzględnego przestrzegania oraz do podporządkowania się poleceniom obsługi obiektu.

Ponadto na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w moich danych
osobowych celem udziału w wydarzeniu oraz jego promocji. Ponadto potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną
dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz regulaminem wydarzenia.

________________________________________
(data, podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW
WYDARZENIA
(wydarzenie nieodpłatne)
Na podstawie art. 13 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 (RODO), przekazujemy Pani/Panu poniższe informacje związane
z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.
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Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Oleśnicki Kompleks Rekreacyjny "ATOL" Sp. z o.o.
ul. Brzozowa 7
56-400 Oleśnica
Z AD można się skontaktować:
− tel.: +48 71 782 39 88
− e-mail: sekretariat@atol.olesnica.pl
mgr inż. Sebastian KOPACKI - inspektorrodo@atol.olesnica.pl
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
a.
przetwarzanie w celu podjęcia działań wymagających Państwa świadomej i dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
na przetwarzanie Państwa danych osobowych w związku z udziałem w konkursie lub wydarzeniu oraz art. 9 ust. 2 lit. a
(dane szczególne dotyczące stanu zdrowia, jeżeli przetwarzanie tych danych jest niezbędne celem uczestnictwa w
wydarzeniu);
b.
ewentualnego dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu AD
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności Kodeksu cywilnego.
Pani/Pana dane osobowe będą:
a. przez okres trwania konkursu lub wydarzenia;
b. po zakończonym konkursie lub wydarzeniu przez okres 3 miesięcy od zakończenia;
c. przetwarzane w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obronie przed roszczeniami przez okres wskazany
w Ustawie - Kodeks cywilny.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. podmioty którym AD powierza dane osobowe na podstawie umów powierzenia danych osobowych.
b. podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa np. organy ścigania.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia (o ile
przepisy prawa nie nakazują AD dalszego ich przetwarzania), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
a.
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Państwu udział
w wydarzeniu;
b.
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z
automatycznym podejmowaniem decyzji, tj. profilowaniu, które odbywałoby się bez udziału człowieka i wywoływało
skutki prawne lub w podobny sposób wpływało na Panią/Pana.
c.
Więcej informacji na temat przetwarzania przez Naszą firmę Państwa danych osobowych można znaleźć na stronie www
AD.
d.
Organizator wydarzenia nie będzie udostępniał w żaden sposób danych osobowych uczestników wydarzenia innym
osobom, niż osoby upoważnione przez Organizatora.

