
OŚWIADCZENIE 

 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem „Calisthenics Academy”.  

2. Oświadczam, że nie występują u mnie bezwzględne przeciwskazania do wykonywania ćwiczeń z 

zakresu kalisteniki wymienione w załączniku nr 1 do Regulaminu.   

3. Oświadczam, że  będę korzystać z usług „Calisthenics Academy” na własną odpowiedzialność i nie 

będę zgłaszać pod jej adresem żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w 

związku z korzystaniem z usług, chyba że zostanie to spowodowane przez „Calisthenics Academy” lub 

członków jej personelu, w sposób zawiniony.  

/data i czytelny podpis/  

................................................................................................................................................................... 

 

1. Płeć : ……………………………………………………………………………………………………. 

2. Imię i nazwisko : ………………………………………………………………………………….. 

3. Kod pocztowy : ……………………………………………………………………………………. 

4. Miasto : ………………………………………………………………………………………………. 

5. Numer telefonu : ………………………………………………………………………………… 

6. E – mail : …………………………………………………………………………………………….. 

7. Data urodzenia :  ………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 



Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

1. Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Calisthenics Academy Sp. z o.o. (ul. 

Szubińska 87, 85-312 Bydgoszcz). Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą 

przetwarzane wyłącznie w celu przesłania powiadomień o nowych ofertach oraz usługach. Bez 

wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych.  

Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, 

możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania przez kontakt: 

info@calisthenicsacademy.pl  

 

Zapoznałem się z informacją o administratorze i przetwarzaniu danych 

/data i czytelny podpis/  

...................................................  

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Calisthenics Academy Sp. z 

o.o. (ul. Szubińska 87, 85-312 Bydgoszcz), w celu sprzedaży usług Calisthenics Academy Sp. z 

o.o. oraz w celu archiwizacji oraz prowadzenia działań marketingowych podejmowanych przez 

Calisthenics Academy Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami 

współpracującymi.  

 

/data i czytelny podpis/  

...................................................  

3. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Calisthenics Academy Sp. z o.o. treści marketingowych 

(informacji handlowych) za pośrednictwem newslettera i kontaktu telefonicznego w tym 

informacji o promocjach i ofertach specjalnych dotyczących Calisthenics Academy Sp. z o.o. 

 

/data i czytelny podpis/  

...................................................  

 



REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO W CALISTHENICS ACADEMY 

 

W związku z Rozporządzeniem 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) informujemy, że: 

1. Na salach treningowych Calisthenics Academy funkcjonuje całodobowy monitoring wizyjny, którego celem jest 
zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa osób korzystających z sal. 

2. W ramach monitoringu wizyjnego przetwarzane są dane osobowe w postaci wizerunku wraz z informacjami o czasie 
i miejscu pobytu osób fizycznych korzystających z obiektów. 

3. Administratorem danych osobowych jest Calisthenics Academy Sp. z o.o. (ul. Szubińska 87, 85-312 Bydgoszcz). 
4. Monitoring obejmuje następujące obiekty: 

• Sala treningowa Bydgoszcz – ul. Gdańska 135 

• Sala treningowa Toruń – ul. Szosa Bydgoska 60A 

6. Monitoring obejmuje wyłącznie sale treningowe, a nie pomieszczenia sanitarne i szatnie. 
7. Na system monitoringu składają się kamery rejestrujące zapis wideo z sal treningowych. 
8. Rejestrator zawierający zapisany obraz jest zabezpieczony poprzez zastosowanie odpowiednich środków 

technicznych oraz organizacyjnych, w szczególności uniemożliwiających utratę danych lub ich bezprawne 
rozpowszechnianie, a także uniemożliwienie dostępu do danych osobom nieuprawnionym. 

9. Administrator oznaczył strefy monitorowane, w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków oraz 
poprzez wywieszenie informacji z danymi administratora. 

10. Zarejestrowane dane wizerunkowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż 7 dni. Jeżeli jednak nagrania 
obrazu będą stanowić dowód w postępowaniu lub administrator otrzyma wiadomość, iż mogą one stanowić dowód 
w postępowaniu, wskazany termin ulegnie przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po 
upływie wskazanych terminów, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zostaną nadpisane lub zniszczone. 

11. Wizerunek utrwalony przez system monitoringu może zostać udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym 
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

12. Administrator nie przewiduje przekazywania danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 
13. Osoba, której wizerunek został utrwalony ma prawo do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

14. Osoba, której wizerunek został utrwalony ma również prawo do złożenia wniosku do administratora danych o 
dostęp do nagrań z monitoringu, pod warunkiem, że nie naruszy to praw i wolności innych osób. Jeżeli na nagraniu 
został uwidoczniony również wizerunek innych osób, to nagranie nie będzie mogło zostać udostępnione bez zgody 
tych osób. 

15. Jeżeli osoba, której dane dotyczą zwróci się z wnioskiem o kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu 
w systemie monitoringu to za pierwszą kopię danych administrator nie pobiera żadnych opłat. Natomiast za 
wszelkie kolejne kopie pobrana zostaje opłata w wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Administrator 
danych może odmówić przekazania kopii, jeżeli jej ujawnienie mogłoby niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolność 
innych osób. 

 

 

/data i czytelny podpis/  

...................................................  

 

 

 



OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU 

   

1. Niniejszym wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie przez  Calisthenics Academy Sp. 

z o.o. materiałów zawierających mój wizerunek w trakcie zajęć sportowych organizowanych 

przez Calisthenics Academy Sp. z o.o. dla celów reklamowych, promocyjnych oraz 

marketingowych.  

2. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie.  

3. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności filmy reklamowe, spoty 

telewizyjne, ulotki, plakaty reklamowe, drukowane materiały promocyjne, reklamę w gazetach 

i czasopismach oraz w Internecie itp.  

4. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, 

kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach 

obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.   

5. Niniejsza zgoda dotyczy wszelkich zdjęć z moim udziałem wykonanych w związku z udziałem w 

zajęciach sportowych organizowanych przez Calisthenics Academy Sp. z o.o.  

6. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i 

przyszłych), z tytułu wykorzystywania mojego wizerunku na potrzeby jak w oświadczeniu.  

7. Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i nieograniczoną w zdolności do  czynności 

prawnych, oraz że zapoznałem się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem  

  

 

 

 

 

 

 

 /data i czytelny podpis/  

...................................................  


