Wypełniamy czytelnie, pismem drukowanym. Bez daty i podpisu oświadczenie nie jest
ważne!!!
OBIEKT: ŚCIANA WSPINACZKOWA CHWYCIARNIA ARENA GLIWICE
SEKCJE/WEJŚCIA ZORGANIZOWANE
OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW DZECKA - wspinaczka
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna:.................................................................................
telefon kontaktowy: ……………………………e-mail:………………………………
Imię i nazwisko drugiego rodzica/opiekuna: ………………………………………….
telefon kontaktowy.:…………………………... e-mail:……………………………...
Imię i nazwisko dziecka:……………………… data urodzenia:………………………
Oświadczam, że:
1. Zostałem poinformowany/a, że wspinaczka, zwłaszcza gdy jest uprawiana nieprawidłowo,
z lekceważeniem zasad bezpiecznej asekuracji lub też poleceń prowadzącego zajęcia instruktora, może
być przyczyną nieszczęśliwego wypadku, groźnego dla zdrowia, a nawet życia wspinacza oraz
przebywających w pobliżu osób.
2.
Zostałem/am poinformowany/a, że w polskim ustawodawstwie, nie ma wystarczająco ścisłych i
wyczerpujących regulacji prawnych i przepisów wykonawczych dotyczących uprawiania wspinaczki
przez osoby niepełnoletnie oraz że ten rodzaj sportu zaliczany jest do grupy dyscyplin wysokiego
ryzyka. W związku z tym, na uprawianie wspinaczki przez osoby, która nie ukończyły 18 roku życia
muszą wyrazić formalną zgodę jej rodzice lub opiekunowie prawni.
3.
Zostałem/am poinformowany/a, że na Ścianie Wspinaczkowej/Boulderze Chwyciarnia Arena
Gliwice mogą uprawiać wspinaczkę tylko osoby nieletnie będące pod opieką instruktora wspinaczki
(wspinaczki sportowej lub skałkowej) – w terminach określonych zgodnie z harmonogramem pracy
ściany wspinaczkowej .
4.
Po zapoznaniu się z powyższymi informacjami, wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka w
zajęciach wspinaczkowych na Ścianie Wspinaczkowej Chwyciarnia Arena Gliwice.
5.
Zgadzam się, aby odpowiedzialność za organizację, prowadzenie i bezpieczeństwo dziecka w
trakcie zajęć ponosił instruktor w danym dniu organizujący zajęcia na Ścianie
Wspinaczkowej/Boulderze.
6.
Dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych wyłączających dziecko z możliwości brania
udziału w zajęciach wspinaczki i zobowiązuję się poinformować osoby prowadzące zajęcia
o
wszelkich przeciwwskazaniach w udziale w zajęciach.
7.
Podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą oraz zobowiązuję się do poinformowania
MONOLIT P.P.H.U. Michał Szymański al. Korfantego 23, 44-100 Gliwice o wszelkich zmianach
danych zawartych w niniejszym oświadczeniu.
8.
Wyrażam zgodę przetwarzanie przez MONOLIT P.P.H.U. Michał Szymański Gliwice al.
Korfantego 23, 44-100 Gliwice danych osób podanych w niniejszym oświadczeniu, tj. imion i
nazwisk, adresów e-mail, nr tel., daty urodzenia, a także utrwalanie wizerunku dziecka.
9.
Poinformowałem/am osoby trzecie, których dane osobowe wskazałem/am w niniejszym
oświadczeniu, o przetwarzaniu ich danych osobowych wraz z informacją zawartą w pkt. 6
oświadczenia.

* warunek konieczny, bez podpisu oświadczenie jest nieważne
10. Zostałem/am poinformowany/a, że:
Mając na względzie obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. 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), uprzejmie informuję:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu jest Monolit – P.P.H.U.
Michał Szymański (dalej: Monolit – P.P.H.U. ) , adres: al. Wojciecha Korfantego 23, 44 – 100 Gliwice, NIP 6311039711,
e-mail: biuro@monolitsport@com.pl
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udostępnienia ściany wspinaczkowej, organizacji zajęć
wspinaczkowych, szkoleń, rezerwacji terminu, w celu wskazanym w przedmiotowym oświadczeniu, a także w celu
realizacji prawnie uzasadnionego interesu Monolit – P.P.H.U. polegającego na ewentualnym ustaleniu lub
dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane współpracownikom i partnerom Monolit – P.P.H.U., podmiotom
przetwarzającym je na zlecenie Monolit – P.P.H.U. oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do
uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom
państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państw trzecich.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od dokonania rezerwacji do czasu zakończenia
realizacji usługi, a następnie do zakończeniu okresu przedawnienia roszczeń wynikających ze świadczonej usługi lub
do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla świadczenia usług przez Monolit
– P.P.H.U.
7. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych,
które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, żądania usunięcia swoich danych
osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania swoich danych, przenoszenia swoich danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody
na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę
może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny bądź adres emailowy Monolit – P.P.H.U.

Data

Podpis

* warunek konieczny, bez podpisu oświadczenie jest nieważne
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 Chwyciarnia Arena Gliwice.

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

