FORMULARZ OSOBOWY KLIENTÓW CENTRUM WSPINACZKOWEGO FORTECA :
PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

IMIĘ
NAZWISKO
DATA URODZENIA
ULICA, NR DOMU
KOD POCZTOWY, MIASTO
TELEFON KOMÓRKOWY
E-MAIL
ZAPOZNANIE SIĘ Z PODSTAWOWYMI ZASADAMI ASEKURACJI
[WYPEŁNIA PERSONEL FORTECY]

Oświadczam, iż:
1. Zapoznałem(-am) się z Regulaminem Centrum Wspinaczkowego FORTECA i zobowiązuję się do bezwzględnego przestrzegania
jego postanowień, poleceń personelu Centrum Wspinaczkowego Forteca oraz zasad bezpieczeństwa.
2. Wspinam się na własną odpowiedzialność i przyjmuję pełną odpowiedzialność za wszelkie wypadki i kontuzje wynikające
z uprawiania wspinaczki oraz oświadczam, że nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych.
3. Jest mi wiadomo, że wspinaczka jest sportem niebezpiecznym i nawet na sztucznym obiekcie możliwe są kontuzje, zwłaszcza
w przypadku niestosowania się do zasad bezpieczeństwa, w związku z czym jestem świadomy, że ubezpieczenie od
następstw nieszczęśliwych wypadków powinienem wykupić we własnym zakresie.
4. Potrafię asekurować i znam zasady bezpiecznego poruszania się po ścianie. Jeśli nie, zobowiązuję się przeszkolić
u Operatora ściany CW Forteca lub nie asekurować.
Administratorem danych osobowych jest: Centrum Wspinaczkowe „Forteca” Maciej Bielak, Józef Pasek Spółka jawna z siedzibą w Krakowie, ul.
Tokarska 1, 30-412 Kraków. Powierzane dane osobowe są objęte ochroną wynikającą z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 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 osobowych) („RODO”) Dane osobowe przetwarzane są w celu
umożliwienia korzystania usług z Centrum Wspinaczkowego Forteca, w tym w celu prowadzenia ewidencji osób korzystających z usług Centrum
Wspinaczkowego Forteca, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także za Pani/Pana
zgodą w innych celach zgodnie z zakresem udzielonej zgody, w tym celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i lit. f) RODO. Dane
osobowe będą przechowywane w okresie realizacji korzystania z usług Centrum Wspinaczkowego Forteca, a w zakresie niezbędnym dla
dochodzenia wzajemnych roszczeń – przez okres przedawnienia tych roszczeń, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana
zgody – do czasu cofnięcia zgody. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z przepisami prawa, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów wskazanym w
niniejszym oświadczeniu.

Oświadczam iż:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Wspinaczkowe „Forteca” Maciej Bielak, Józef Pasek Spółka jawna z siedzibą
w Krakowie, ul. Tokarska 1, 30-412 Kraków („Administrator”), moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu
w celu umożliwienia korzystania usług z Centrum Wspinaczkowego Forteca, w tym w celu prowadzenia ewidencji osób
korzystających z usług Centrum Wspinaczkowego Forteca
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Administratora za pomocą środków komunikacji elektronicznej wiadomości
zawierających informacje handlowe;
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Administratora treści marketingowych na podany przeze mnie numer telefonu w formie
SMS i MMS

Data podpisania dokumentu
…..................................................

Czytelny podpis
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