OŚWIADCZENIE RODZICÓW
lub
OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Oświadczamy, iż:
1. Wyrażamy zgodę na uprawianie wspinaczki przez nasze Dziecko / Podopiecznego(-ą) podczas zajęć w Centrum
Wspinaczkowym Forteca.
2. Zapoznaliśmy się z regulaminem Centrum Wspinaczkowego Forteca i zobowiązujemy się do bezwzględnego
przestrzegania go przez nas i nasze Dziecko / Podopiecznego(-ą)*, jak również do stosowania się do poleceń instruktora
podczas zajęć oraz zasad bezpieczeństwa.
3. Oświadczamy, że nasze Dziecko / Podopieczny nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania wspinaczki.
4. Oświadczamy, że jesteśmy świadomi , że wspinaczka jest sportem niebezpiecznym i nawet na sztucznym obiekcie możliwe
są kontuzje, zwłaszcza w przypadku niestosowania się do zasad bezpieczeństwa.
5. Przyjmujemy do wiadomości, iż ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków powinniśmy wykupić we własnym
zakresie.
6. Przejmujemy odpowiedzialność za wszelkie wypadki i kontuzje wynikające z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz
zaleceń operatorów i instruktorów obiektu.
7. Zapoznaliśmy się ze sposobem prowadzenia zajęć wspinaczkowych w CW Forteca przez operatorów i instruktorów CW
Forteca i akceptujemy go. Świadomi ryzyka zgadzamy się na uczestnictwo w nich:

Imię i nazwisko dziecka:
…........................................
Data i miejsce urodzenia:
…........................................
Miejsce zamieszkania:
….......................................

Imię i nazwisko matki

Imię i nazwisko ojca

…................................
Seria i numer dowodu osobistego

…................................
Seria i numer dowodu osobistego

…...............................
Telefon kontaktowy

…...............................
Telefon kontaktowy

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

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

…................................

…................................

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, a także w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 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. 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.
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Oświadczam iż:
Zapoznałem się z regulaminem Centrum Wspinaczkowego Forteca i akceptuję jego treść;
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Wspinaczkowe „Forteca” Maciej Bielak, Józef Pasek Spółka jawna
z siedzibą w Krakowie, ul. Tokarska 1, 30-412 Kraków oraz danych osobowych mojego dziecka podanych
w niniejszym formularzu w celu umożliwienia korzystania usług z Centrum Wspinaczkowego Forteca, w tym 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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