
 

…………………………………………………                                                                           ………………………………………………  

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE OSOBY PEŁNOLETNIEJ 

Ja, niżej podpisany/a 

                         

oświadczam, że: 

1. Zostałem/am poinformowany/a i zdaję sobie sprawę, że wspinanie to sport niebezpieczny, stwarzający ryzyko utraty zdrowia lub 

życia dla osoby wspinającej lub osób postronnych. 

2. Przeczytałem/am i zrozumiałem/am treść Regulaminu ścianki wspinaczkowej obowiązującego w Hali Arena Gliwice. 

3. Zobowiązuje się przestrzegania zasad bezpieczeństwa, regulaminów oraz poleceń instruktora. 

4. Nie mam przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania wspinaczki. 

5. Zostałem/am przeszkolony/a lub/i zaliczyłem/am egzamin z asekuracji i zasad bezpiecznego wspinania. Znam zasady asekuracji i 

potrafię asekurować.  

6. Ponoszę odpowiedzialność za wypadki wynikające z nieprzestrzegania zasad wspinania, regulaminów i poleceń instruktora.  

7. Mam świadomość, że korzystając z własnego sprzętu do wspinania czynię to na własną odpowiedzialność i ponoszę pełną 

odpowiedzialność za jego sprawność. 

8. Posiadam ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

DANE OSOBY PEŁNOLETNIEJ: 

                         

Nazwisko i Imię 

  -   -     

Data urodzenia 

                         

Ulica 

  -                       

Kod pocztowy i Miejscowość  

         

Telefon kontaktowy  

UKOŃCZONY KURS WSPINACZKOWY TAK / NIE (podać rok i miejsce)  ………………………………………………….. 

Oświadczam, że dane podane przeze mnie są zgodne ze stanem faktycznym.  

Miejscowość, data ….................................................                           Czytelny podpis …........................................... 

 

 



 

 

10. Zostałem/am poinformowany/a, że: 

 administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu jest Monolit P.P.H.U.  z 
siedzibą w Gliwicach, przy al. Korfantego 23. 

 dane osobowe są przetwarzane podstawie art 6 1Et. 1 pkt a), b) i d) Roporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w celu świadczenia usług przez Ścianę Wspinaczkową 
Chwyciarniai Arena Gliwice, a także pozostałych celach wskazanych w zgodach w oświadczeniu,  

 dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom tj. współpracownikom i partnerom Monolit P.P.H.U.  
z siedzibą w Gliwicach, przy al. Korfantego 23,  świadczącym usługi związane z działalnością Ściany 
Wspinaczkowej Chwyciarnia Arena Gliwice 

 podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla świadczenia usług przez Ścianę Wspinaczkową 
Chwyciarnia  Arena Gliwice, a dane będą przetwarzane przez czas korzystania z usług oraz do czasu 
cofnięcia zgody na ich przetwarzanie,  

 dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  

 w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują mi prawa wskazane w art. 7 ust. 3, art. 15 
— 22, 77 RODO. 

 

 

 

 

  Data Podpis 

 

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Monolit P.P.H.U.  z siedzibą w Gliwicach, przy al. Korfantego 23 

oraz obecnych i przyszłych partnerów współpracujących z Monolit P.P.H.U. 

w Gliwicach, informacji handlowych (tj. informacji o promocjach, w tym promocjach urodzinowych, wydarzeniach 

i nowych usługach, 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku 

o Świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), przesyłanych na adres e-mail 

lub za pośrednictwem wiadomości SMS oraz przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie. 

 

 

 

 

  Data  Podpis 

 

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przez Monolit P.P.H.U.  z siedzibą w Gliwicach, przy al. Korfantego 23. 

na stronie Chwyciarnia. Pl, portalu społecznościowym Facebook, Instagram oraz na materiałach promocyjnych, m.in. 

broszurach, mojego wizerunku związanego z pobytem na obiekcie jakim jest Ściana Wspinaczkowa zlokalizowana w 

Hali Arena Gliwice. 

 

 

 

  Data  Podpis 

 

 


