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DEKLARACJA SZKÓŁKI PŁYWANIA „BAJERSWIM” NA 

ZAJĘCIA AQUA FITNESS/AEROBIK 

 

 

 
1. Imię i nazwisko: 

 

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

 
 

2. Data i miejsce urodzenia: 

 

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

 
 

3. Adres do korespondencji: 

 

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

 
 

4. Adres mailowy: 

 
 

………………………………………………………………………………….. 

 

5. Telefon kontaktowy: 

 

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

 
 

6. Dzień, godzina, miejsce zajęć: 

 

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

 

 

 

 

 

 

 
 

Podpis ………..................................... 
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1. Wyrażam zgodę na przystąpienie i uczestnictwo w zajęciach Szkółki Pływania „BajerSwim” i zobowiązuję się do 

przestrzegania regulaminów oraz do terminowego wnoszenia opłat za zajęcia do 5-tego dnia każdego miesiąca. 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu uczestnictwa w zajęciach oraz regulaminem pływalni i w 

pełni je akceptuję. 
 

Podpis ………..................................... 

 

 
2. Zgadzam się na publikację zdjęć, filmów na www.facebook.com/Bajerswim, www.bajerswim.pl, 
www.instagram.com/bajerswim i na kanale YouTube. 
Wyrażam stosownie do art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. nr 90, poz. 
631 ze zm.) nieodwołalnie zgodę na nieodpłatne jedno lub wielokrotne wykorzystanie przez Szkółkę Pływania 

Bajerswim Jakub Bajerski wizerunku utrwalonego na zdjęciach wykonanych w związku z udziałem w zajęciach i 
zawodach, w celu promowania działalności szkółki, bez konieczności każdorazowego uzyskiwania przez Szkółkę w 
tym celu odrębnej zgody albo zatwierdzenia. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym obejmuje w 
szczególności zgodę na wykorzystywanie zdjęć z moim wizerunkiem, w całości lub w części, na wszystkich polach 
eksploatacji znanych w dniu wyrażania zgody. 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku udzielana jest bez ograniczenia ilościowego , czasowego ani terytorialnego. 

 
 

Podpis ………..................................... 

 
3. Oświadczam, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach rekreacyjno- 
sportowych na basenie. Jeżeli posiada Pan/Pani jakiekolwiek orzeczenie, o których instruktor powinien 
wiedzieć prosimy o 
wypisanie…………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Podpis ………..................................... 

 

 
4. Zapoznałam/em się z regulaminem krytej pływalni oraz regulaminem zajęć 

Szkółki Pływania „BajerSwim”. 
 

Podpis ………..................................... 

 
5.Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. 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 z 2016r. nr 
119/1- (zwanym dalej RODO) oraz ustawy z dnia 10.05.2018 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 
1000) - wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. 

 
 

Podpis i data: ………..................................... 

 
 

6. Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 

w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi 

podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. 2010 nr 249 poz. 1661) wyrażam zgodę na przesyłanie faktur , 

duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie elektronicznej przez firmę BajerSwim Jakub Bajerski. 

 

Podpis i data: ………..................................... 

 

http://www.facebook.com/Bajerswim
http://www.bajerswim.pl/
http://www.instagram.com/bajerswim
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RODO- jak chronimy Twoje dane w Szkółce Pływania Bajerswim 
Szanowna Klientko/ Szanowny Kliencie 

 
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie 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, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1). 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu danych oraz zasadach na jakich będzie się to 
dobywało. 

Administratorem Danych jest: Jakub Bajerski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Bajerswim Jakub 
Bajerski, NIP 5581794859, 89-203 Rynarzewo ul. Bluszczowa 19. 

Szkółka Pływania BajerSwim Jakub Bajerski, przechowuje Państwa dane osobowe w bazie danych, która służy do 
wysyłania informacji o ofertach naszych kursów poprzez wiadomość sms, email lub połączenie głosowe, w celach 
rekrutacji, rachunkowych oraz informacji marketingowych. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zadać o ich 
bezpieczeństwo. 

Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji. 

Od 25 maja 2018 r. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych znajdujących się w bazie osób korzystających 

z informacji marketingowych i handlowych jest art. 6 ust 1 litera f 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), tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez 

Administratora Danych. Oznacza to, że Pani/Pana dane będą przetwarzane przede wszystkim w celu przesyłania 

informacji i ofert, a także w celach analitycznych, statystycznych oraz ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń, 

oraz ochrony przez roszczeniami. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wyrażenia sprzeciwu. Okres ten 

może zostać przedłużony do czasu, upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeśli przetwarzanie danych 

osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami. 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych, sprostowania i usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a 
także prawo do przenoszenia tych danych do innego Administratora Danych. 

Państwa dane zostaną usunięte w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia chęci usunięcia danych. Prośbę o usunięcie danych 
proszę kierować na adres bajerswim@gmail.com 

Jeśli nie chce Pani/Pan otrzymywać od nas informacji o ofertach kursów, w tym o promocjach oraz informacji 
handlowych prosimy o niezapisywanie się na naszą listę e-mail lub o wypisanie się z takiej listy. Można to zrobić 
pisząc do nas na adres: bajerswim@gmail.com z prośbą o usunięcie z bazy odbiorców email. 

W przypadku zgłoszeń telefonicznych na nasze zajęcia, prosimy o pozostawienie numeru telefonu do kontaktów w 
celach sprzedaży, obsługi i reklamy naszych zajęć. Numery telefonów nie są nikomu przekazywane, ani nie są 
wykorzystywane w celach innych niż podane powyżej. 

W każdym momencie może Pani/Pan zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych. 

Wówczas Państwa adres email oraz numer telefonu (o ile go nam Pan/Pani podała) zostanie przez nas usunięty, i nie 
będziemy się z Wami kontaktować, aż do momentu ponownego kontaktu z Waszej strony. Wystarczy wysłać e-mail 
na adres: bajerswim@gmail.com 

W każdym czasie może Pani/ Pan wnieść skargę do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie 
danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza 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). 

Powyższe informacje dotyczą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do celów wskazanych powyżej i 
znajdujących się w bazie osób korzystających z informacji marketingowych i handlowych. 

 

Z poważaniem Jakub Bajerski 

  Zapoznałem się z klauzulą informacyjną RODO 

……………………………………………….. 
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