
 
 ......................................................  
(Imię i Nazwisko uczestnika zajęć)  
 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że :  
1. Syn/córka nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach sportowych 
organizowanych na pływalni OSiR Bemowo „Pingwin” i CRS Bielany przez firmę Akademia 
Pływania ”Swim & Fun” Bartosz Maścianica z siedzibą w Piastowie (dalej zwaną „Akademia 
Pływania ”Swim & Fun”) 

2. Zgadzam się na wykorzystanie przez Akademię Pływania ”Swim & Fun” wizerunku mojego 
dziecka/podopiecznego dla celów marketingowych lub szkoleniowych związanych z udziałem 
w zajęciach sportowych.  

3. Zapoznałem/zapoznałam się i akceptuję regulamin zajęć organizowanych przez firmę 
Akademia Pływania ”Swim & Fun”, oraz Regulaminem pływalni OSiR Bemowo „Pingwin” przy 
ul. Oławskiej 3a lub CRS Bielany przy ul. Conrada 6. 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Akademię Pływania ”Swim & Fun” jako 
administratora danych osobowych moich oraz mojego dziecka/podopiecznego (dalej zwane 
„Dane Osobowe”) m.in. Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i danych do faktur, 
przekazanych w związku z udziałem w zajęciach sportowych. 

5. Jestem jednocześnie świadomy że:  

a. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w zajęciach 
sportowych;  

b. Posiadam prawo dostępu do treści Danych Osobowych i ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania do momentu 
cofnięcia zgody;  

c. Podane przeze mnie Dane Osobowe będą przetwarzane na podstawie mojej zgody (art. 6 
ust. 1 pkt. a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. (dalej zwanego „RODO”);  

d. Dane Osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia przeze mnie zgody, ale nie 
dłużej niż jest to niezbędne dla celów dla których zostały zebrane;  

e. Odbiorcami Danych Osobowych będą osoby upoważnione przez Akademię 
Pływania ”Swim & Fun” do ich przetwarzania w ramach swoich obowiązków służbowych oraz 
podmioty, którym Akademia Pływania ”Swim & Fun” zleca wykonywanie czynności z którymi 
wiąże się przetwarzanie danych;  

f. Jeżeli uznam, że przetwarzanie Danych Osobowych narusza przepisy RODO, mam prawo 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;  

g. Mogę się skontaktować z Akademią Pływania ”Swim & Fun” pod adresem e-mail: 
bartek@swim.com.pl  
 
Warszawa, dn. ...................            .................................................................................. 

           (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 


