
 

 

Oświadczenie opiekuna prawnego 

 

 

Ja, niżej podpisany/-a _________________________________________ zamieszkały/-a w 

____________________________________________________________________, będący/-a 

Opiekunem Prawnym _________________________________________ (imię, nazwisko osoby 

będącej pod opieką), zamieszkałego/-ej _________________________________________ , (zwanego 

dalej „Klient”) oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Siłowni Solne Miasto oraz, że wyrażam 

zgodę na zakup przez Klienta wszelkich usług oferowanych przez siłownię. Biorę pełną 

odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez Klienta podczas pobytu na terenie obiektu. 

Biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo Klienta w trakcie ćwiczeń na siłowni.  Oświadczam, 

że nie posiadam wiedzy o żadnych przeciwwskazaniach zdrowotnych do korzystania przez wskazanego 

powyżej Klienta z usług Siłowni Solne Miasto. Jako numer kontaktowy wskazuję: 

_________________________________________ (numer telefonu). 

 

 

 

 

 

Miejscowość i data       Czytelny podpis opiekuna 

 

  



Klauzula informacyjna RODO 

1. Administrator Danych Pani/Pana oraz danych osobowych  dziecka jest Prezes Zarządu Solne Miasto Sp. z o.o. ul. 

Kościuszki 15, (32-020 Wieliczka). 

2. W sprawach ochrony Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem 

Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@synergiaconsulting.pl pod numerem telefonu 500 610 605 

3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych: 

1) niezbędności przetwarzania do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy 

i/lub wykonania umowy  — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO  

2) spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie  

art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

3) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony 

interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest ochrona interesu 

majątkowego Administratora; 

4) archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie 

uzasadnionym interesem Administratora jest posiadanie informacji potrzebnych np. organom państwowym lub w 

razie sporu; 

5) potwierdzenia stanu zdrowia (braku przeciwskazań do zajęć na siłowni) – na podstawie art. 9 ust. 2 lit a RODO 

4. Odbiorcy danych 

Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu 

Administratora na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych m.in. 

firmom informatycznym, hostingowym, prawniczym,  audytorskim, firmom zajmującym się ochroną danych osobowych, 

odwiedzjącym stronę internetową i/lub Fanpage prowadzony przez  Administratora. 

5. Okres przechowywania danych  

Dane osobowe będą przetwarzane: 

1) przez okres trwania umowy — w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania 

umowy; 

2) przez 6 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia i obrony 

roszczeń; 

3) przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu 

wywiązania się z obowiązków podatkowych; 

4) do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych 

na podstawie zgody; 

5) do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych 

osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych; 

6) w celach archiwalnych przez okres przewidziany w obowiązujących przepisach prawa 

6. Prawa osób, których dane dotyczą 

Posiada Pani/Pan prawo do; 

1) dostępu do treści swoich danych, 

2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, 

3) żądania usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO (z zastrzeżeniem ust 3 lit b i/lub e) 

4) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, 

5) ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO 

6) wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO 

7) do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych 

przetwarzanych na podstawie zgody; 

8) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych  

Podanie Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych  jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i wykonania umowy (bez 

tych danych udział w zajęciach nie będzie możliwy). Podanie danych osobowych Pani/Pana dziecka w postaci stanu zdrowia 

jest dobrowolne, brak tych danych może uniemożliwić udział w zajęciach. 

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji  

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

 

 

…………………………..    ……………………………………………………………. 

Miejscowość, data Oświadczam, iż zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym 

dotyczącym przetwarzania danych osobowych  

 


