
Stowarzyszenie Sportowo Rekreacyjne ACTIVE
NIP: 8222376448 REGON REGON: 383498865

mail: activestowarzyszenie@gmail.com
ul. Wielkopolska 29 

05-300 Mińsk Mazowiecki

tel. 519 569 559

 

Tytuł szkolenia	 	 	 Szkolenie tenisowe dla dzieci i młodzieży MASTERS (w Mińsku Mazowieckim i okolicy)

Termin miejsce szkolenia	 	 06.07.2020 -31.08.2020 // Klub Sportowy MASTERS 05-300 Mińsk Maz. ul. Dąbrówki 41 B

Dane osoby dokonującej zgłoszenia:

Imię i nazwisko 

Adres e-mail

Telefon kontaktowy

Dane uczestnika szkolenia:

 Imię i nazwisko     Wiek  : Dane 

 
 

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W SZKOLENIU

Uzupełnione zgłoszenie należy przesłać (skan) na adres mailowy: 

activestowarzyszenie@gmail.com lub dostarczyć do recepcji 

K.S. MASTERS 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Dąbrówki 41B

 

 Szczegóły dotyczące szkolenia:   

czytelny  podpis / data

Informacje dot. RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 art. oraz ust. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym
przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego w dalszej części
dokumentu: RODO) Stowarzyszenie Sportowo Rekreacyjne ACTIVE informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Sportowo Rekreacyjne ACTIVE.
2. Kontakt z Administratorem danych osobowych jest za pośrednictwem poczty

elektronicznej  activestowarzyszenie@gmail.com oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej na
adres siedziby Administratora: SSR ACTIVE 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Wielkopolska 29,

3. Dane osobowe: imię i nazwisko dziecka, rocznik, imię i nazwisko opiekuna prawnego,
dane kontaktowe (telefon oraz adres e-mail) przetwarzane będą w celu:

a)  uczestnictwa dziecka w szkoleniu tenisowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A
RODO,

b) wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku
z koniecznością przechowywania dowodów księgowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w związku z przepisami podatkowymi),

c) w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń i obrony przed roszczeniami na
podstawie : art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

4. wewnętrznych celów administracyjnych i organizacyjnych: raportowania, badania potrzeb
szkoleniowych Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

5. odbiorcą danych osobowych będą: osoby upoważnione przez Administratora, Klub
MASTERS,

6. dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie niezbędnym do
realizacji celów wskazanych w pkt. 3: nie dłużej jednak niż 3 miesiące od 
zakończenia szkolenia,

7. osoby których dane dotyczą posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania,

8.  prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, że
przetwarzanie danych     osobowych narusza przepisy RODO,

9.	 podanie danych osobowych jest dobrowolne, konsekwencją niepodania danych będzie
brak możliwości uczestnictwa w szkoleniu.

„ Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Samorządu
Województwa Mazowieckiego”

http://www.szkolenia-semper.pl/
http://www.szkolenia-semper.pl/

