_________________________________
miejscowość i data

Deklaracja uczestnika zajęć Capoeira – UNICAR
_____________________________________________________________
nazwisko i imiona

_____________________________________________________________
miejsce i data urodzenia

_____________________________________________________________
miejscowość, kod, ulica, nr domu

_____________________________________________________________
nr telefonu + e-mail

_____________________________________________________________
telefon kontaktowy do rodzica (lub osoby bliskiej)

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich / mojego* dziecka danych osobowych zawartych
w tej deklaracji dla potrzeb UNICAR i zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych
osobowych (DZ.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)

_________________________________
Podpis

OŚWIADCZENIE O UCZESTNICTWIE W ZAJĘCIACH
Wyrażam chęć i zgodę na uczestnictwo przeze mnie / mojego dziecka* w zajęciach Capoeira – brazylijskiej
sztuki walki, na warunkach określonych przez UNICAR i oświadczam, że zapoznałem(am) się i akceptuję
„Regulamin uczestnictwa w treningach Capoeira grupy UNICAR”

_________________________________
podpis

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA (wypełnić A lub B)
A
Oświadczam, że mój / mojego dziecka* stan zdrowia pozwala na uprawianie Capoeira – brazylijskiej sztuki
walki, a w szczególności nie jestem/ dziecko nie jest* chory(e) na padaczkę, astmę, schorzenia kardiologiczne
i neurologiczne oraz inne przewlekłe choroby i nie posiada(m) trwałego uszkodzenia kręgosłupa.

_________________________________
podpis

B
Oświadczam, że mój / mojego dziecka* stan zdrowia pozwala na uprawianie Capoeira – brazylijskiej sztuki
walki, jednakże jestem/ moje dziecko jest chore na:
................................................................................................................................................... .........................
co wymaga szczególnej uwagi i ostrożności. Zobowiązuję się również do dostarczenia stosownej opinii lekarskiej co do
uczestnictwa w zajęciach.

_________________________________
podpis

* - niepotrzebne skreślić
Wypełniając ten formularz zgadzasz się na przechowywanie Twoich danych osobistych w zgodzie z zasadami
prawa polskiego (RODO) i międzynarodowego oraz na wykorzystanie wizerunku dla potrzeb reklamowoszkoleniowych, związanych z działalnością Krakowskiej Szkoły Capoeira
RODO / GDPR:
Administratorem podanych danych osobowych jest firma Julia Niewola-Staszkowska Krakowska Szkoła Capoeira z
siedzibą w Krakowie (30-324) przy ulicy Szwedzkiej. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (dalej jako „Ustawa”) w celu wskazanym w danej zgodzie przez okres do jej wycofania. Podanie
danych osobowych ma charakter dobrowolny. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i
sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia przetwarzania wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych
(GIODO). Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem
przetwarzania danych.

