
 

 

 

LAGUNA FURMANA Żaneta Ekert, 

NIP 1180519950, REGON 141521712                                               

ul. Kopciuszka 9, 05-092 Dziekanów Leśny 

 

................................................. 
(miejscowość i data)  

  
 

FORMULARZ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Imię i Nazwisko 
(rodzica/dorosłego 

uczestnika*) 

 

Adres 

zamieszkania 
 

Imię i Nazwisko 

(dziecka) 
 

PESEL 

(uczestnika) 
 

Telefon **  

e-mail**  

 * niepotrzebne skreślić,  ** wpisać dane lub adnotację o braku zgody 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016 - RODO) informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  

LAGUNA FURMANA Żaneta Ekert, 

NIP 1180519950, REGON 141521712 

ul. Kopciuszka 9, 05-092 Dziekanów Leśny 

Można się z nami kontaktować pisząc na adres naszej siedziby lub e-mail: info@aqualaguna.pl 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

 TAK NIE Cele przetwarzania danych osobowych 

1.    
Zawarcie i realizacji umowy (sprzedaży usług oferowanych przez naszą firmę tj. szkoleń, obozów 

sportowych, kursów oraz zorganizowanych zajęć sportowych dla dzieci oraz dla dorosłych). 

2.    
Obsługa pytań i zgłoszeń, które są do nas kierowane (np. przez telefon, usługi SMS i MMS, e-mail, 
internetowy formularz kontaktowy, wiadomości Facebook). 

3.    
Prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa danych osobowych, usług IT, 

usług hostingu stron www, usług pocztowych, usług transportowych. 

4.    
Kontaktowanie się z Państwem w celach związanych ze sprzedażą lub świadczeniem usług (np. 

przesłanie faktur, oferty) z wykorzystaniem przekazanych danych - nr telefonu, adres, adres email. 

5.    
Prowadzenie działań marketingowych usług własnych podejmowanych przez naszą firmę 
samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. 

6.    

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka* 

utrwalonego w formie fotografii pojedynczej, grupowej lub krótkiego filmu video, wykonanych podczas 

zajęć/obozów/kursów organizowanych przez Administratora Danych oraz umieszczenia tego 

wizerunku w celach marketingowych na stronie internetowej www.aqualaguna.pl oraz powiązanych z 
tą stroną profili Facebook oraz YouTube. Zostałem/am poinformowany/a, że wyrażenie zgody na 

wykorzystanie przedmiotowego wizerunku jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do treści 

swoich danych/danych mojego dziecka oraz ich poprawienia. 

7.  Dochodzenie roszczeń w tym obsługi reklamacji dotyczących usług. 

8.  
Przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności i rachunkowości (wykazania 

spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa). 

9.  Spełnianie obowiązku prawnego ciążącego na firmie. 

10.  Prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. 

about:blank


 

 

 

3. Przetwarzamy Państwa dane na podstawie art. 6 ust.1 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 zgodnie 

z następującymi literami tego artykułu:  

a. art. 6 ust. 1 lit. a – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (np. podczas składania zamówienia), 

b. art. 6 ust. 1 lit. b – przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do wykonania lub zawarcia z Wami umowy lub 

do podjęcia działań na Państwa żądanie (reklamacja, odpowiedź na pytanie dotyczące towaru lub usługi), 

c. art. 6 ust. 1 lit. c – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na 

administratorze (np. obowiązki rachunkowe i podatkowe), 

d. art. 6 ust. 1 lit. f – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (np. takich jak udzielania odpowiedzi na Państwa 

pisma i wnioski). 

4. Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom: 

a. procesorom - podmiotom przetwarzającym Państwa dane osobowe w związku ze zleconymi przez naszą firmę 

działaniami realizowanymi w na rzecz naszej firmy np.: 

− firmom transportowym i pocztowym oraz innym podmiotom z nami współpracującymi w zakresie realizacji 

naszych usług (w wypadku zaistnienia takiej potrzeby), 

− dostawcy poczty email (w wypadku potrzeby komunikowania się z Państwem z wykorzystaniem poczty 

elektronicznej), 

− firmie hostingowej, u której zamontowana jest strona www.aqualaguna.pl, 

− kancelariom prawnym, którym nasza firma zleciła np. prowadzenie postępowania, 

− firmom ubezpieczeniowym, 

− zewnętrznej firmie księgowej. 

b. podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy odrębnej umowy, które zobowiązane 

są do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, a w szczególności nieudostępniania 
danych osobom nieuprawnionym, oraz do stosowania fizycznych i technicznych środków bezpieczeństwa, 

adekwatnych do sposobu przetwarzania tych danych (firma zapewnia Klientowi na jego życzenie szczegółową 

informację o podmiocie, któremu powierzyliśmy przetwarzanie danych, zakresie powierzonych danych oraz 

terminie ich przekazania), 

c. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

5. Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który 

Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: 

a. przepisy prawa, które mogą obligować naszą firmę do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa 
o rachunkowości, ustawa o systemie oświaty, ustawa o ubezpieczeniach społecznych), 

b. okres przez jaki są świadczone usługi na Państwa rzecz, 

c. okres, który jest niezbędny do ochrony interesów Administratora Danych, 

d. okres, na jaki została udzielona zgoda. 

6. Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do: 

a. żądania dostępu do swoich danych osobowych, 

b. sprostowania danych, 

c. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego 
oświadczenia, 

d. usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, 

e. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, 

f. przeniesienia Państwa danych osobowych. 

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez naszą firmę, mają 

Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonych zgód w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej 

cofnięciem. 

Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. 

Podanie danych osobowych jest wymogiem dobrowolne, ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości zawarcia 

umowy (zapisu na zajęcia nauki pływania)  

 

  

Data i podpis Klienta Podpis osoby przyjmującej 

 


