ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Dane rodzica/opiekuna prawnego
Imię i nazwisko *

Telefon kontaktowy*

Email *

Adres zamieszkania lub tymczasowego pobytu*

Dane adepta
Imię i nazwisko *

Telefon kontaktowy

Data urodzenia *

Wiek

Sekcja (Miasto)*

Grupa wiekowa*

* Pola obowiązkowe
1. Oświadczam, że zostałem poinformowany o konieczności przeprowadzenia badań lekarskich, dopuszczających moje dziecko do
rekreacyjnego uprawiania samoobrony i innych zajęć sportowo-rekreacyjnych.
2. Oświadczam, że stan zdrowia syna/córki w pełni pozwala jemu/jej na rekreacyjne uprawianie samoobrony i innych zajęć
sportowo-rekreacyjnych.
3. Oświadczam, że biorę na siebie odpowiedzialność za ubezpieczenie córki/syna od następstw wypadków, które mogą wystąpić
w trakcie treningu.
4. Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że w wyniku treningu córka/syn może ulec kontuzji oraz trwale utracić zdrowie.
Jestem tego w pełni świadomy i godzę się na ten fakt, biorąc odpowiedzialność na siebie.
5. Zobowiązuję się do tego, że córka/syn całkowicie podporządkuje się zasadom bezpieczeństwa zajęć, a w szczególności
wszystkim zaleceniom instruktora prowadzącego zajęcia.
6. Zobowiązuję się do tego, że córka/syn nie będzie rozpowszechniać nabytej wiedzy i umiejętności oraz nie będzie wykorzystywać
jej w działaniach niezgodnych z prawem.
7. Zezwalam na udostępnianie moich i córki/syna danych oraz informacji o uczestnictwie w treningach systemu Krav Maga Policji
i innym przedstawicielom prawa w Polsce, w przypadku zwrócenia się tych organów do nas z prośbą o udostępnianie w/w danych.
8. Zobowiązuję się do tego, że syn/córka będzie uczestniczyć w zajęciach w wymaganym uniformie treningowym określonym na
stronie internetowej www.junior.namaxa.org
9. Zapoznałem(-am) się i przyjmuję do stosowania pełny Regulamin Klubu, który został mi przedstawiony w czasie elektronicznej
rejestracji na stronie internetowej.
10. Oświadczam, że zostałem(-am) poinformowany(-a) o braku możliwości wstępu na salę przez syna/córkę w przypadku nie
dostosowywania się do wyżej wymienionych warunków.
11. Ja, niżej podpisany(-a) wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego córki/syna, której/którego dane podaję powyżej, w treningach
izraelskiego systemu samoobrony Krav Maga.
………………………………………………………………………………
Miasto, data

……………………………………………………………………………………
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego
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Zgoda na wykorzystanie wizerunku osoby
niepełnoletniej

Oświadczam,
że
jestem
rodzicem/opiekunem
prawnym*
córki/syna* …………………………...……….…………………………………………...… i w jego
imieniu składam niniejsze oświadczenie. (*- niepotrzebne skreślić)
Ja niżej podpisana/y: na podstawie art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 2006r.,
nr. 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami) o prawie autorskim i prawach pokrewnych
oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku
mojego dziecka poprzez publikację zdjęć oraz materiału wideo, wykonywanych w trakcie
wydarzeń organizowanych przez spółkę PAPA Sp. z o. o. (dalej: Administrator) w celu
prowadzenia akcji informacyjnych, reklamowych, marketingowych oraz marketingu
bezpośredniego firmy
w mediach elektronicznych, szczególnie na stronach
internetowych oraz portalach prowadzonych przez Administratora, broszurach i ulotkach
wydawanych przez Administratora oraz w prasie.
Jednocześnie oświadczam, iż wykonywane zdjęcia i materiały wideo nie naruszają dóbr
osobistych mojego dziecka.
Niniejsza zgoda:
• nie jest ograniczona czasowo ani terytorialne,
• dotyczy wszelkich zdjęć oraz materiałów wideo z moim udziałem, wykonanych
podczas regularnych treningów, szkoleń, pokazów, imprez integracyjnych,
egzaminów, seminariów
i innych okazjonalnych wydarzeń organizowanych
przez Administratora,
• wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania
obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego,
lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.
Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących
i przyszłych) względem spółki PAPA Sp. z o. o. z tytułu wykorzystania wizerunku mojego
dziecka na potrzeby jak w oświadczeniu.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie:
• moich w zakresie imienia i nazwiska
• mojego dziecka w zakresie wizerunku
celem udziału mojego dziecka w wydarzeniach organizowanych przez spółkę
PAPA Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy
ulicy Wojska Polskiego 6, w tym w zdjęciach oraz materiałach video wykonywanych
podczas ich trwania.

………………………………………………………
miejscowość, data

…………………………………………………………
podpis rodzica/opiekuna prawnego
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Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
(Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy iż:
Administratorem udostępnionych przez Panią/Pana danych jest spółka PAPA Sp. z o. o. z
siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ulicy Wojska Polskiego 6 (dalej
Administrator).
2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się poprzez e-mail
poczta@namaxa.org lub na adres siedziby Administratora.
3. Udostępnione przez Panią/Pana dane przetwarzane będą w celu prowadzenia akcji
informacyjnych, reklamowych, marketingowych oraz marketingu bezpośredniego firmy. Podstawę
przetwarzania wizerunku stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda wyrażona przez Panią/Pana
dobrowolnie.
4. Udostępnione przez Panią/Pana dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji,
wskazanych w pkt. 3, celów do momentu jej cofnięcia lub osiągnięcia celu przetwarzania lub
utraty przydatności danych, nie dłużej niż przez okres 5 lat od dnia uzyskania zgody. Po upływie
w/w okresu dane zostaną usunięte lub poddane anonimizacji.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty świadczące usługę obsługi systemów i
oprogramowania informatycznego Administratora, zewnętrzne kancelarie prawne, oraz podmioty
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy
administracji publicznej). Informujemy, iż podmioty, które na nasze zlecenie dokonują
przetwarzania danych osobowych działają na mocy i w oparciu o umowy
powierzenia
przetwarzania danych (zgodnie z art. 28 RODO).
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w
przepisach RODO.
7. Przysługuje Pani//Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
9. Z uprawnień wynikających z pkt. 5 - 7 może Pani/Pan skorzystać kontaktując się z
Administratorem Danych Osobowych pisemnie (za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby
firmy) lub elektronicznie na adres poczta@namaxa.org .
10. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, w przypadku odmowy
podania danych może nie być możliwe wzięcie udziału w wydarzeniach organizowanych przez
Administratora.
11. Dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
1.

………………………………………………………….
podpis rodzica/opiekuna prawnego
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