Do: FIT FABRIC Sp. z o.o. al. 1 Maja 119/121; 90-766 Łódź
Dane klienta:
Imię:

____________________________

Nazwisko:

____________________________

PESEL:

____________________________

Niniejszym oświadczam, że będę korzystać z usług Klubu wyłącznie (z zastrzeżeniem innych oświadczeń
złożonych w niniejszym druku) w celu uczestnictwa w zorganizowanych zajęciach sportowych realizowanych pod
nadzorem instruktora / trenera. Mając na uwadze powyższe, wnoszę o zgodę na wstęp do pomieszczeń Klubu celem
uczestnictwa w powołanych zajęciach sportowych.
Czytelny podpis: …………………………………………………………………………….
Niniejszym:
- zgłaszam swój udział w zawodach sportowych BATTLE OF FIT FABRIC
- oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem zawodów sportowych BATTLE OF FIT FABRIC i akceptuję jego treść
- oświadczam, że zapoznałem się z Ogólnymi Warunkami Świadczenia Usług w Klubach Fit Fabric i akceptuję ich treść
- oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności danych osobowych w Fit Fabric Sp. z o.o. i akceptuję jej treść
- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w postaci imienia i nazwiska oraz wizerunku) w związku
Eliminacjami oraz relacjonowaniem i odtwarzaniem przebiegu Konkursu Finałowego, a także publikacją danych osób,
które przeszły Eliminacje oraz zwycięzców.
Czytelny podpis: …………………………………………………………………………….
Niniejszym oświadczam, że jestem amatorskim zawodnikiem i przygotowuję się do udziału w zawodach
sportowych BATTLE OF FIT FABRIC, w związku z czym będę korzystać z usług Klubu wyłącznie (z zastrzeżeniem innych
oświadczeń złożonych w niniejszym druku) w celu przygotowywania się do zawodów sportowych, tj. wyłącznie w celu
uprawiania sportu w ramach współzawodnictwa sportowego. Mając na uwadze powyższe, wnoszę o zgodę na wstęp
do pomieszczeń Klubu celem uprawiania sportu w ramach współzawodnictwa sportowego.
Czytelny podpis: …………………………………………………………………………….
Niniejszym
oświadczam,
że
jestem
profesjonalnym
zawodnikiem
________________________________________________ i będę korzystać z usług Klubu wyłącznie (z zastrzeżeniem
innych oświadczeń złożonych w niniejszym druku) w celu przygotowywania się do zawodów sportowych pn.
______________________________________________________ tj. wyłącznie w celu uprawiania sportu w ramach
współzawodnictwa sportowego. Mając na uwadze powyższe, wnoszę o zgodę na wstęp do pomieszczeń Klubu celem
uprawiania sportu w ramach współzawodnictwa sportowego.
Czytelny podpis: …………………………………………………………………………….

Informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje wskazane w oświadczeniu dane osobowe w celu wykonania umowy. Administratorem danych osobowych jest Fit Fabric Sp. z o.o., e-mail:
kontakt@fitfabric.pl, tel.: 505450340. Naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Karolina Leks, e- mail: rodo@fitfabric.pl. Twoje dane będziemy przetwarzać maksymalnie przez
okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Twoje dane mogą zostać przekazane firmie, z której oprogramowania korzystamy przy zarządzaniu klubami oraz naszym upoważnionym
pracownikom. Pamiętaj, że masz prawo do: 1. dostępu do treści swoich danych osobowych- informacji, które jakie Twoje dane przetwarzamy, 2. sprostowania danych osobowychjeśli przetwarzamy błędne lub nieaktualne dane, 3. usunięcia Twoich danych- możesz żądać od nas usunięcia Twoich danych, gdy uważasz, że nie są już niezbędne dla celów, do których
je zebraliśmy albo konieczność usunięcia Twoich danych wynika z przepisów prawa, 4. ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych- w przypadku Twojego wniosku o
sprostowanie albo usunięcie Twoich danych, czy też Twojego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na czas postępowania w sprawie wniosku i sprzeciwu możesz wnieść
o ograniczenie przetwarzania danych osobowych. Możesz także żądać ograniczenia przez nas przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy nam nie są już potrzebne, ale nie chcesz
ich usunięcia, gdyż mogą być Ci potrzebne do obrony lub dochodzenia roszczeń. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Twoim
zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. W celu realizacji swoich praw możesz skontaktować się z nami kierując żądanie do
Administratora lub IOD. Niezwłocznie podejmiemy działania, by usunąć ewentualnie stwierdzone przez Ciebie nieprawidłowości.

al. 1 Maja 119 lok. 121, 90-766 Łódź
tel. +48 505 450 340
kontakt@fitfabric.pl
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