……………………………………………………………………

…………………………………..dn. …………....................

……………………………………………………………………
imię, nazwisko uczestnika imprezy
……………………………………………………………………
data i miejsce urodzenia
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
adres zameldowania

Oświadczenie
W związku obowiązywaniem od dnia 25 maja br. nowych przepisy o ochronie danych osobowych, tj. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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, Akademia Sportu i Rekreacji „AS” – Andrzej Zdenicki, informuje:
1. Administratorem danych osobowych Klienta oraz Uczestnika jest Organizator –Andrzej Zdenicki, prowadząca
działalność gospodarczą pod nazwą: Akademia Sportu i Rekreacji „AS” – Andrzej Zdenickiz siedzibą w Kraśniku (23204 Kraśnik, ul. Ks. J. Popiełuszki 1b/36), NIP: 7151351793, REGON: 060578471.
2. Dane osobowe Klienta oraz Uczestnika przetwarzane są przez Organizatora w celu sprzedaży i świadczenia usług
oferowanych przez Akademia Sportu i Rekreacji „AS” – Andrzej Zdenicki, w tym w celu zawarcia z Klientem umowy
o świadczenie usługi turystycznej, w celu rozpatrzenia ewentualnej reklamacji oraz wypełnienia przez Organizatora
prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora, w tym w celu marketingu własnych produktów usług.
Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
Odbiorcami danych będą tylko podmioty upoważnione przez Administratora, są to: wychowawcy, instruktorzy, ośrodki
wypoczynkowe, towarzystwa ubezpieczeniowe. Dane osobowe przekazywane towarzystwu ubezpieczeniowemu
w zakresie koniecznym do objęcia Uczestnika ubezpieczeniem na czas imprezy turystycznej organizowanej przez
Akademia Sportu i Rekreacji „AS” – Andrzej Zdenicki.
Odbiorcami danych osobowych mogą być również podmioty współpracujące z Administratorem w postaci
usługodawcy świadczący usługi reklamowe i marketingowe. Dane osobowe przekazane przez Państwa będą
wykorzystywane do wykonywania usług reklamowych i marketingowych, publikowania fotoreportaży i zdjęć z zajęć
oraz obozów sportowych.
Przekazanie danych osobowych nie uprawnia ww. podmiotów do dowolnego z nich korzystania, a jedynie do celów
wyraźnie wskazanych przez administratora.
3. Istotne dane o stanie zdrowia podane w Kracie Kwalifikacyjnej posłużą jedynie do zapewnienia zdrowia
i bezpieczeństwa Uczestnika podczas imprezy turystycznej.
4. Podpisując Kartę Kwalifikacyjną, jak również podpisującUmowę, Klient w imieniu własnym oraz jako przedstawiciel
ustawowy Uczestnika wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta oraz Uczestnika w zakresie
koniecznym do przygotowania fotorelacji oraz materiału wideo z imprezy turystycznej, jak również na udostępnienie
tak utrwalonego wizerunku w ramach strony internetowej: asir.com.pl (fotorelacje i wideo) oraz na kanałach
firmowych w serwisach internetowych (wideo).
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do świadczenia usług lub w innych
celach wskazanych w punktach powyżej, przetwarzanie danych osobowych w zakresie wizerunku jest nieograniczone
czasowo.
6. Zgoda na podanie danych osobowych jest dobrowolna, ale ich niepodanie uniemożliwia zawarcie i wykonanie
umowy o świadczenie usługi turystycznej. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich
poprawienia lub sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub przenoszenia danych
osobowych.
7. Zgody, o których mowa powyżej mogą być odwołane przez Klienta w każdym czasie, poprzez złożenie oświadczenia
w formie pisemnej. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Umowy, a Warunkami Uczestnictwa, Strony przyznają
pierwszeństwo stosowania postanowieniom Umowy.
8. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony
danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą,
nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Zapoznałam/em się warunkami o których mowa powyżej i jednocześnie je akceptuję w celu
realizacji imprezy turystycznej.
…………………………………………………………………………………….
miejsce, data, czytelny podpis

