
 
 

 
 

KARTA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH SPORTOWYCH W OŚRODKU MEDINCUS ACTIVE 
 

I. Organizator  
Ośrodek Medincus Active, mieszczący się w Kajetanach przy ulicy Mokrej 1,  05-830 Nadarzyn, którego właścicielem jest 

Skarmed Sp. z o. o. 

II. Wybrany termin zajęć (zaznaczyć X)  
 

2021-01-04 pn   
2021-01-05 wt   
2021-01-06 śr   
2021-01-07 cz   
2021-01-08 pt   
2021-01-09 so   
2021-01-10 ndz   
2021-01-11 pn   
2021-01-12 wt   
2021-01-13 śr   
2021-01-14 cz   
2021-01-15 pt   
2021-01-16 so   
2021-01-17 ndz   

 
III. DANE UCZESTNIKA  (wypełnia rodzic/opiekun) 
 
1. Imię (imiona) i nazwisko  
 
……………………………………………………………………………………………..……….. …………… 
2. Imiona i nazwiska rodziców  

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

……………………………………………………………………………........................................................... 

3. Rok urodzenia ………………  
 
4. Adres zamieszkania dziecka………………………………………………………………………………… 

 
5. PESEL 

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

6. Adres zamieszkania lub pobytu rodziców 
 

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

7. Numer telefonu rodziców/opiekunów…..……………………………mail ……………………….. 

8. Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika treningów, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie              

(np. na co uczestnik jest uczulony, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary, czy przeszedł jakieś kontuzje, 

urazy). 

……………..…………………………………………………………………………..…………… 

……………..…………………………………………………………………………..………….. 

 



 
 

 
 

IV. OŚWIADCZENIA  
 
Wyrażam zgodę na udział syna/córki w zajęciach sportowych organizowanych przez Ośrodek Medincus 
Active. Jednocześnie oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych na udział w zajęciach. 

 
.........................................                         ............................................................................................ 
 (data)                                                        (podpis rodziców/pełnoletniego uczestnika wypoczynku) 

 
 
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej na potrzeby niezbędnych 

do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika zajęć sportowych (zgodnie z ustaw   z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.)).  

 
.........................................                         ............................................................................................ 
 (data)                                                        (podpis rodziców/pełnoletniego uczestnika wypoczynku) 
 

 
Oświadczam, że  zapoznałam/em się z regulaminem i harmonogramem zajęć sportowych  w Ośrodku 
Medincus Active. 

 
         .......................................                            .................................................. 
  (data)       (podpis rodzica lub opiekuna) 

INFORMACJE RODO  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana dziecka jest Skarmed Sp. z o.o. z siedzibą w Kajetanach, ul. Mokra 1, 05-830 Nadarzyn, właściciel 
Ośrodka Medincus Active w Kajetanach. 

- Pani/Pana dane oraz dane dziecka będą przetwarzane w celu umożliwienia uczestnictwa Pani/Pana dziecka w zajęciach sportowych przez okres niezbędny dla realizacji 
tego celu. 

- Przetwarzanie w/w danych osobowych będzie odbywać się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. 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) (Dz. Urz. UE L nr 119 str. 1) („RODO”) w celu realizacji i obsługi Umowy – Karta zgłoszenia  zawartej 
pomiędzy Panią/Panem a Administratorem Danych oraz na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zakresie danych wrażliwych. 

- Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

- Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe, nie przekazuje Państwa danych innym podmiotom oraz nie 
przekazuje ich po za Unię Europejską. 

- Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 
danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO. 

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane instruktorom prowadzącym zajęcia  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu realizacji zajęć sportowych orzez Ośrodek Medincus Active. 

.................................        ............................................................... 

(data)          (podpis rodzica lub opiekuna 


