
 

 

 

Oświadczenia Uczestnika Półkolonii 
W Centrum Aktywnego Wypoczynku „AQUA – ZDRÓJ” 

 
Niniejszym oświadczam, że ........................................................., 

                                                                                                                  /Imię i nazwisko Uczestnika/ 

nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach organizowanych i prowadzonych w 
ramach półkolonii w Centrum Aktywnego Wypoczynku „AQUA-ZDRÓJ”. 
 

……………………………………………………… 
(czytelny podpis – imię i nazwisko  

Rodzica / Opiekuna uczestnika zajęć) 
 

Klauzula informacyjna do korespondencji 

Informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Celowa Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „AQUA – 
ZDRÓJ”  Spółka z o.o. ul. Ratuszowa 6 58-304 Wałbrzych, tel./fax +48 74 848 84 94, e-mail: biuro@aqua-zdroj.pl, zwany dalej 
Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

1) Administrator wyznaczył  inspektora ochrony danych osobowych, kontakt: e-mail iodo@aqua-zdroj.pl, tel./fax +48 74 848 84 94 
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia dokumentacji półkolonii i  wymiany korespondencji tradycyjnej 

papierowej lub drogą elektroniczną i nie będą udostępniane innym odbiorcom, 
3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prowadzenie bieżącej dokumentacji półkolonii i rejestru korespondencji 

przychodzącej i wychodzącej do/z spółki wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, , 
4) podanie danych jest niezbędne do uczestnictwa uczestnika w zajęciach w ramach Półkolonii oraz wymiany korespondencji tradycyjnej 

papierowej lub drogą elektroniczną,   
5) posiada Pani/Pan prawo do: 

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych, 

b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  
c) przenoszenia danych, 
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, 
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat. 
8)  

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Spółka Celowa Wałbrzyskie Centrum Sportowo 
– Rekreacyjne „AQUA – ZDRÓJ”  Spółka z o.o. ul. Ratuszowa 6 58-304 Wałbrzych, tel./fax +48 74 848 84 94, e-mail: biuro@aqua-zdroj.pl, 
w celu wymiany korespondencji tradycyjnej papierowej lub droga elektroniczną oraz organizacji i przeprowadzeniem zajęć i w celach 
marketingowych. 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie 

dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 
 

…………………………………………. 
(podpis osoby składającej oświadczenie) 



 

 

 

  
 W przypadku wystąpienia nieprzewidzianego zdarzenia powodującego zagrożenie zdrowia lub życia Uczestnika 
Półkolonii_______________________________,  wyrażam zgodę na udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej 
wraz z transportem medycznym do specjalistycznej placówki medycznej. 

 

…………………………………………………….. 
Podpis rodzica / opiekuna prawnego 

_______________________________________________________________________________________________ 

Po godzinie 16:00 moje dziecko (należy zaznaczyć właściwą opcję): 

 Wróci samodzielnie do domu. 

 Odbiorę je osobiście. 

 Odbierze je osoba przeze mnie upoważniona: ………………………………………………….. 

 Chcę, żeby poczekało na mnie w Centrum Aktywnego Wypoczynku „AQUA-ZDRÓJ” bez opieki. 

 

……………………………………………………. 
Podpis rodzica / opiekuna prawnego 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Zastrzeżenie dotyczące produktów spożywczych – wymienić: 

 

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

………………………………………………….. 
Podpis rodzica / opiekuna prawnego 

_______________________________________________________________________________________________ 

Zrzekam się wszelkich roszczeń względem Organizatora tj. Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-
Rekreacyjnego „AQUA – ZDRÓJ” Sp. z o.o., spowodowanych nieprawidłowością ww. oświadczeń. 

 

 
…………………………………………………….. 

Podpis osoby składającej oświadczenie 


