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F u n d a c j a  O C E L O T  J u n i o r  
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Konto Santander Bank Polska  81 1090 2095 0000 0001 3939 5240 

w w w . o c e l o t - f o u n d a t i o n . c o m  

 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego  

……………………………………………………… 

Adres e-mail rodzica/ opiekuna prawnego 

 ………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy do rodzica/ opiekuna prawnego 

 ……………………………………………… 

Zgoda rodzica / opiekuna prawnego dziecka 
na udział w cyklicznych zajęciach akrobatyczno-artystycznych 

 
……………………………..…………………………….……………………………..……………………………………………… 
Imię i nazwisko uczestnika / dziecka 
 
realizowanych przez Fundacje OCELOT Junior: 
1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział dziecka w cyklicznych zajęciach akrobatyczno-
artystycznych: od daty złożenia niniejszej Zgody do 30.06.2022r. 
2. Oświadczam, że dziecko nie ma przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach i jestem 
świadom stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej mojego dziecka. 
3. Oświadczam, iż mam świadomość z ryzyka wynikającego z wykonywania ćwiczeń gimnastycznych: 
batutu, air track,  akrobatycznych oraz na rekwizytach powietrznych: szarfy, koło i trapez. 
4. Oświadczam, że Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki uczestnika zajęć 
(np. kontuzje, złamania, mikrourazy) powstałe na zajęciach prowadzonych przez Fundację OCELOT 
Junior. 
5. Oświadczam, że mam założone konto klienta w systemie do zapisów Fundacji OCELOT Junior/Fitssey 
6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka wyłącznie na potrzebny związane z 
promocją i reklamą Fundacji OCELOT Junior. 
7. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję warunki treści regulaminu dostępną na stronie: 
http://www.ocelot-foundation.com/index.php/zajecia. 

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

Data, miejsce i czytelny podpis uczestnika / rodzica / opiekuna prawnego dziecka 
 
 

 



ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich oraz mojego dziecka danych osobowych wskazanych poniżej: 
- imię i nazwisko dziecka/rodzica/opiekuna prawnego 
- numer telefonu 
- wizerunku dziecka 
- adres e-mail 
w celu:  
- rekrutacji 
- wystawiania zaświadczeń w przypadku wystąpienia szkody, prowadzenia dokumentacji powypadkowej (min.: 
odszkodowania, kontakt z PZU), 
- prowadzeniu dziennika zajęć, 
- zaświadczeń dotyczących uczęszczanie na zajęcia, 
- wystawiania faktury, 
- przechowywania przez Fundację danych ewidencyjnych, 
- rejestrowanie zajęć z wizerunkiem uczestnika zajęć (w formie nagrań lub fotografii) w celach dokumentacyjnych, 
reklamowych i marketingowych na stronie Fundacji, plakatach oraz mediach społecznościach Fundacji 
- kontaktowania się, w tym za pośrednictwem wiadomości mailowych lub telefonicznie, w celu udziału w 
wydarzeniach organizowanych przez Fundację OCELOT Junior oraz w sprawach administracyjnych związanych z 
wykonywaniem i realizacją umowy. 
 
Oświadczam, że zapoznałem się z Klauzulą informacyjną udostępnioną przez Administratora danych. 
 
 
_____________________ 
 
data i podpis prawnego opiekuna dziecka 

 

Klauzula informacyjna 

Podstawa prawna: Art. 13 ust. 1 i 2 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 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE Nr 119) 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacją OCELOT Junior z siedzibą w Złotoryi 59-500, ul. Kasztanowa 

22, wpisaną do rejestru przedsiębiorców i rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000596615, o numerze NIP 6912513666, o 

numerze REGON 363512078 

2. Pana/Pani dziecka dane osobowe przetwarzane są w celu: rekrutacji, zawarcia umowy, prowadzeniu dziennika zajęć, 

zaświadczeń dotyczących uczęszczanie na zajęcia, dokumentacji powypadkowej dziecka, zgłaszanie szkód do 

ubezpieczyciela, wystawiania faktury za zajęcia oraz innych obowiązków określonych przepisami prawa. 

3. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa.. Odbiorcami mogą być w szczególności: Kancelaria Podatkowa „MITAX”, w przypadku wystąpienia szkody – PZU SA. 

4. Fundacja będzie przechowywać Pani/Pana dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w 

szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, 

przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

5. Pana/Pani oraz dziecka dane osobowe związane z umową przechowywane będą przez okres 1 rok od zakończenia umowy. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych lub do ich usunięcia oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W przypadku 

naruszenia zasad przetwarzania danych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji celów wynikających z przepisów prawa lub 

realizacji umowy. Jest Pan/Pani zobowiązany/na do podania danych w każdym wypadku na żądanie Administratora, a 

konsekwencją niepodania danych będzie rozwiązanie umowy. 


