
 

 

 

FORMULARZ UCZESTNIKA  

ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA SEZON 2022/2023 

Imię i Nazwisko Uczestnika 
 

Imię i Nazwisko 
Rodzica/opiekuna 

 

Adres zamieszkania 
 

Nr telefonu rodzica/opiekuna 
 

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach szkółki pływackiej AQUAFUN 
w roku szkolnym 2022/2023 
Znam i akceptuję regulamin prowadzonych zajęć i regulamin krytej pływalni. 

Oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe nie posiada żadnych przeciwwskazań do 
uczestnictwa w tego typu zajęciach. 
 

 
                                    
                                   Miejscowość, Data                                           Podpis rodzica/opiekuna 

 

W związku z uczestniczeniem wyżej wskazanego dziecka w zajęciach nauki pływania  

w sezonie 2022/2023 wyrażam nieodpłatnie zgodę na to aby wizerunek wyżej wskazanego 
dziecka, którego jestem rodzicem/opiekunem prawnym w całości lub w postaci dowolnych 

fragmentów był publikowany na portalach społecznościowych firmy AQUAFUN Michał 
Dyrcz, stronie www.aquafun-md.pl oraz firmowym Instagramie i innych podobnych 

mediach społecznościowych. Nieodpłatna wyrażona zgoda odnosi się wielokrotnego 
(nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z wizerunku dziecka . 
 

 
                                    
                                   Miejscowość, Data                                           Podpis rodzic/ opiekuna 
 

1. Administratorem danych osobowych (w tym wizerunku dziecka jest AQUAFUN Michał Dyrcz 
ul. Główna 42E, 44-230 Bełk. 

2. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu: 
1) Możliwości publikowania przez Administratora wizerunku uczestników nauki pływania  

w sezonie 2022/2023 w galeriach portalów społecznościowych oraz stronach www, którymi 
administruje AQUAFUN Michał Dyrcz, w tym w filmikach zamieszczanych na firmowym 
YouTube, Vimeo,  facebooku i stronie www. 

2) Przyjęcia uczestnika na sezon 2021/2022 na zajęcia nauki pływania 

http://www.aquafun-md.pl/


3) W celach kontaktowych z rodzicem/opiekunem dziecka, 
4) W celach dowodowych oraz archiwalnych będących realizacją prawnie uzasadnionego 

interesu zabezpieczenia informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby 
wykazania faktów 

5) w  celu  ewentualnego  ustalenia,  dochodzenia  lub  obrony  przed  roszczeniami  będących  
realizacją  prawnie uzasadnionego interesu Administratora 

3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych/danych twojego 
dziecka jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Tobie 
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych oraz danych 
Twojego dziecka. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że 
Administrator będzie w stanie  wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla 
Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich 
interesów, praw i wolności lub te dane będą niezbędne Administratorowi  do ewentualnego 
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.  

4. Dane będą przetwarzane w zakresie realizacji zawartej przez Ciebie z Administratorem umowy, 
przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie 
wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,  
a w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, 
do czasu wycofania tej zgody;  

5. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.  
6. W zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy 

o naukę pływania, podanie przez Ciebie danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie 
danych ma charakter dobrowolny, jednak  konsekwencją niepodania tych danych będzie brak 
możliwości zawarcia i realizacji umowy. 

7. Zgodnie z RODO, przysługuje Ci: 
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
2) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
3) prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 
4) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
5) prawo przenoszenia danych; 
6) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych 
narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) 
 

       
 
 
                             
                                   Miejscowość, Data                                           Podpis rodzic/ opiekuna 
 

 


