
Miejscowość i data 

Nazwa  podmiotu:  Swim  –  Test  Kordian  Lach, z  siedzibą  w  Krakowie  31-519,  ul.  Ks.  Ignacego  Jana  Skorupki  19/1
przedsiębiorca posiadający aktywny status w Centralnej Ewidencji  i Informacji  o Działalności  Gospodarczej Rzeczpospolitej
Polskiej, NIP 9451315868, REGON 350865520 oraz  Biuro podróży Swim Test Tour Małgorzata Lach, Kordian Lach s.c., z
siedzibą w Krakowie 31-519, przy  ul.  Ks. Ignacego Jana Skorupki 19/1, wspólnicy spółki posiadający aktywny status w
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, NIP 6751406409, REGON 120837009

Dane uczestnika
Nazwisko i imię …...............................................
Data urodzenia …..........................................................
Zakres danych:
nr telefonu komórkowego ……………….….............
adres e-mail…………………....................……………….

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 Ja niżej podpisany wyrażam zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z

27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO* wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych
oraz danych osobowych mojego dziecka (dane uczestnika), przez Swim – Test Kordian Lach, z siedzibą w Krakowie
31-519, przy ul. Ks. Ignacego Jana Skorupki 19, przedsiębiorca posiadający aktywny status w Centralnej Ewidencji i
Informacji  o Działalności  Gospodarczej  Rzeczpospolitej  Polskiej,  NIP 9451315868,  REGON 350865520 oraz  Biuro
podróży Swim Test Tour Małgorzata Lach, Kordian Lach s.c., z siedzibą w Krakowie 31-519, przy ul.  Ks. Ignacego
Jana Skorupki 19/1, wspólnicy spółki posiadający aktywny status w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej  Rzeczpospolitej  Polskiej,  NIP  6751406409,  REGON  120837009  w  celu  realizacji  usług  nauki  i
doskonalenia  pływania,  realizacji  procesu  przypisania  do  konkretnej  grupy  zajęć  nauki  pływania,  organizacji
zawodów pływackich, m.in. Festyn Pływacki, Szukamy Młodych Talentów, organizacji obozów letnich i zimowych,
organizacji wyjazdów narciarskich i snowboardowych, organizacji weekendowych wyjazdów sekcyjnych, organizacji
zawodów narciarsko-snowboardowych, przeprowadzenia Kursu Podstawowego Halliwick, w celu rozpowszechniania
wizerunku, np. w związku z wygraną w zawodach sportowych, e-mail marketingu (w zakresie przesyłania informacji i
zarządzania preferencjami), profilowania - analizowania osobistych preferencji i zainteresowań w celu umożliwienia
mi otrzymywania dopasowanej zawartości, komunikacji korzystania z ww. usług elektronicznej informacji dot. zajęć,
jak również informacji o działalności  Swim Test oraz  Swim Test Tour.

Jednocześnie  oświadczam,  że  moja zgoda spełnia  wszystkie  warunki  o których  mowa w art.  7  RODO, tj.  przysługuje  mi
możliwość jej wycofania w każdym czasie, zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz
poinformowano mnie o warunku możliwości jej rozliczalności. Zostałem również poinformowany o tym, że dane zbierane są

przez Swim Test Kordian Lach, z siedzibą w Krakowie 31-519, przy ul.  Ks. Ignacego Jana Skorupki 19/1, przedsiębiorca
posiadający  aktywny  status  w Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o  Działalności  Gospodarczej  Rzeczpospolitej  Polskiej,  NIP
9451315868,  REGON 350865520 oraz  Biuro  podróży  Swim Test  Tour  Małgorzata  Lach,  Kordian Lach s.c.,  z  siedzibą w

Krakowie 31-519, przy  ul.  Ks. Ignacego Jana Skorupki 19/1, wspólnicy spółki posiadający aktywny status w Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, NIP 6751406409, REGON 120837009  o celu ich
zbierania, dobrowolności podania, prawie wglądu i możliwości ich poprawiania oraz, że dane te nie będą udostępniane innym
podmiotom. Rozumiem, że podanie danych jest niezbędne do wykonania świadczonych przez nas usług. Jeżeli ich nie podamy
możemy otrzymać odmowę świadczenia usług. Podanie danych jest bowiem koniczne, aby móc kontaktować się w związku z
realizacją  świadczonych  przez  nas  usług.  W  kwestii  dodatkowych  usług  np.  marketing  produktów  własnych  drogą
elektroniczną lub telefoniczną brak udzielenia zgody nie spowoduje przetwarzania danych w celu chociażby realizacji umowy.
Traktujemy Twoją zgodę jako dobrowolne,  świadome,  jednoznaczne oświadczenie  woli,  które  w każdej  chwili  może być
wycofane.

…………………………. czytelny podpis 
*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 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).


